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GtlNDEM:
Kastamonu Valiliğimiz 2gl03l2o21 tarih ve 2021122 No'lu İl Umumi Hrfzıssıhha Kurul

Kararları doğrultusunda, İlçemizde Koronavirüs (Kovid- 19) salgını kapsamında "Tedbirlerin
Gözden Geçirilmesi" ve ilçemiz Hamzaoğlu Köyü Çattepe Mahallesinde uygulanan karantina

tedbirlerinin vaka sayrları ve salgının seyri açısından değerlendirilmesi hakkmda görüşmek.

KARARLARİ
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Curnhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan

kararlar gereğinc e l Mart 202| tarihinden itibaren, il bazh uygulanacak tedbir ve kuralların illerin
içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü
normalleşme dönemine girilmiş ve 02.03.2021 tarihli ve 202|112 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha
Kurul kararımızla uygulanacak tedbir ve kurallar bulunduğumuz risk grubuna göre belirlenmiştir.

29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanrmız başkanlığnda toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme

döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgınrn seyri, vaka ve hasta sayılannda yaşanan

değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım dolutuk oranlan ile uygulamaya konulan tedbirlerin

salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsİyelerİ göz öniinde bulundurularak

29 Mart z-oz ı gunti tğlanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğultusunda ve İl

idaresi Kanunu-'nun 1 İ/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri

kapsamında;
l. yeni bir karar alınlncaya kadar ilimiz çok yüksek risk grubunda yer alan iller

arasında yer almıştır.
2.'02.o3.20i| tarihli ve 2021/12 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararımızla risk

gruplanna göre di,izenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden

düzenlenmiştir. Buna göre;
Hafta içi günterde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısltlaması uygulamasrna

devam edilmesine,
Hafta sonlarında;
Cok r,üksek risk grubunda yer alan ilçemizde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,

Cuma giinü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi

giinü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmasına,
Yukanda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma t<rsıtlamalarr slrasında

03.|2.2020 tarih ve 83 Nolu karanmızla belirlenen *Sokağa 
Çıkına ksıtlamasından Muaf Yerler

ve Kişİler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarımlzla yapılan eklemeler dahil

şekilje) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan siire ve giinlerde şehirlerarası seyahat

edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

Karar No :2021l23
Karar Tarihi : 30.03.2021

iıçn uırıuıri HIFzIssIHHA KuRuL KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 3010312021 tarihinde Saat l0:00'da Vali
Yardımcısı Kaymakam Vekili Ünal KILIÇARSLAN başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve

imzalan bulunan üyelerin katılımıyla toplanarak gtirıdemdeki konular görüşülerek karara

bağlanmıştır.
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3. Yeme-içme yerleri (lokanta, rğstoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile demek lokali,
kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağhk Bakanlığı Kovid-l9 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde yer alan mesafe şartlarına (masalar ve koltuklar arası) göre açrk ve kapalı alanlar
için ayrı ayrı olacak şekilde 7. 50 kapasite srnırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk
sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısr tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması
yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul etmesine,

Ancak bu işyerlerinde ayru masada; ilimizdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı
zamanda oturmasına izin verilnıesine,

Yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde,
21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanan cumartesi ve pazü giinlerinde ise 10.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis

şeklinde hizmet verebilmesine,
4. Sivil toplum kuruluşlan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst

kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafindan diizenlenecek 
^genel 

kurul dAhil kişilerin bir
araya gelmesine neden olan heİttlrlil etkinliklerin kişi başına 8 m2 alan bırakmak ve aynr anda

bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum./kuruluşların yetkililerince
her tihlü tedbir alınarak yapılabilmesi ile

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla 1ukarıda belirtildiği şekilde
kişilerin bi, -uyu gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Taşköprü Kaymakamlığı'na (ilgili
mevzuatında başka bir hükiim bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi
sağlanaıak bu kurum,&uruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kuıallara ve kişi ile alan

sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi uygulamalarınln

devamına,
Ancak 29.03.2021 tarihi itibariyle genel kurul tarihi belirlenerek, kamu kurumu temsilcisi

ve kolluk birimi görevlisi görevlendirmesi yapılmış olan genel kurulların bu maddedeki usul ve

esaslara riayet edilerek muafiyet uygulanmasına,
5. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünterin, kişi başına minimum 8 m, alan

ayırmak, katılımcı sayı§rnrn 100'ü geçmemek ve l saatle sınırtı olmak üzere yaPılabilmesi

uygulamasının devamrna,
Ancak bu hafta sonu (3-4 Nisan 202l) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında

cumartesi velveya pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi

şeklindeki düğtinlere katılacaklar (katılımcı sı.nırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet

uygulanmasına,
6. Girişterinde HES kodu kullarulması ve seyirci/refakatçi/misafir ahnmamasr kaydıyla

halı saha, yiizme havuzu vb. tesislerin 09.00-l9.00saatleri arasında çalışabilmesine
uygulamasının devamrna,

7. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi
yerler için siiregelen uygulamaya uygun şekilde; %5o kapasite slnınna uymak ve HEs kodu

io.gula-as, yapmak kaydıyla 07.00_19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,
t. iıçe-irae, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında" 20

yaş altı çocuklanmrz ve gençlerimiz ise hafta içil4.00-18.00 (cuma günleri 12.00-18.00) saatleri

arasında sokağa çıkabilmelerine;
iıçemĞae; Milli Eğitim Bakanhğınca yüz yüze eğitim/sınav yapmast uygun görülen eğitim

kurumlarinln ögrenci/öğretmeıı./çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlannca verilecek kurum

adresi ile çaıışma/ders lrog.u.rn, ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve

ilgili saatlerle sınırh olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

9. Salgırun bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akaba ziYaretleri

gibi ev içi e]kintikleıin smırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ilÇe genelinde

ağırlık verilmesine,
10. fusk grubuna göre ilçe bazında tedbirlerin uygulanacağl kontrollü normalleŞme

döneminin sürdtiİülebilirliği ve bir an ewel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması iÇin; aziz

milletimizin bu giine kadaı sergilediği sağduyulu ve fedakdrca yaklaşımınl siiırdürmesinin ve
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olmaslna:

ARTTAN iTiBAREN EĞİTiM vERiLEcEK srNIFLAR3lMSIRA OKUL ADı

l2. sınlflarda haftad a 2 gflı ynz ynz.e eğitim, 9-10- 1 l. slnıflarda uzaktan eğitim

verilecektirÖPRÜ FEN LİSESiTA

9. sınıflarda haftada 2 l0 ve l l. suııflarda uzıktanz tim verilecektir
FAHREDDiN PAŞA ANADOLU
LlSESi2

l2. sınıflarda haftada 3 gün yüZ yüze, 9-10-1l. sınıflarda uzaktan eğitim eğitim

verilecektirTA KöPRü ANADoLU LisESi
l2. sınıflarda haftada2 gijn ynz yilze (3 giin staj), Mes
Liselerinde a|an derslerinin uygulama k azaıım|aı yliz yoze, teorik kazanımları

leki ve Teknik Anadolu

uzaktan ılacaktırtim lu ile
MUSTAFA SITKI ERKEK
MTAL4

12. sınıflarda haftada 2 gün yUz yüze (3 gün

Liselerinde alan derslerinin uygulama kazan
staj), Mesleki ve Teknik Anadolu
ümlan yüz yüze, teorik kazanımları

uzaktan eğitim yolu ile yapılacakır. Uygulama sınıfında haftada 5 gün }4,1z yiize

im verilecektir.SEViM TOKATLI MTAL)

üze, 9-10-1 l. sınıflarda uzaktan im verilecektir
TAŞKÖPRÜ ANADOLU iMAM
HATiP LiSESi6

Iz , 9-10-1 l. sınıflarda uzallan e itim verilecektir.

M TOKATLI KIZ
ANADOLU iMAM HATiP
LiSESİ

sEV

,7

im verilecektiI, 5-6-7. sınıflarda uzaktan8. sınıflarda haftada 4 un ZBAHRJ ALP ORTAOKULU8

Tüm sınıflarda ve Anasınıfında haftada 5 itim verilecektir.
BEKDEMiREKŞi İLKoKULu/
ORTAOKULU9

8.sınıflarda haftada 4 llz 5-6-7. sınıflara uzaktan e tim veıilecektir.l0 ALATARLA ORTAOKULU

Tüm sınıflarda,Özel eğitim Ve Anasınıfında haftada 5 gün yüz yüZe eğitim

verilecektirll

8. sınıflarda haftada 2 |lz 5-6-7. sınıflarda uzaktan e itim verilecektir
12 ATATÜRK ORTAOKULU

5-6-7. sınıfl arda uzaktan8. sınıflarda haftada 4 ll im verilecektirl3
ŞEHİT iLKER NARIN iMAM
HATiP ORTAOKULU

temizlik, maske, mesafe plensiplerinin yaru sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen
kurallara./tedbirlere toplrımun ttim kesimlerince azarni diizeyde üyulmasının önemi kadar
yürüttilecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve siirekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede
İçişleri Bakanhğının 03.03.2021 tarihli ve 3695 sayılı Genelgesiyle temel esasları belirlenen
"Dinamik Denetim Sürecinin" uyguliınmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam
edilmesine,

Salgının seyıini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farkhhklar, il
nüfusunun yaş ortalamasl, il dışından kaynaklı sorunlal vb. il bazh özel sebepler) analiz edildiği
ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütüleıı./yürütülecek olan
faaliyetlerin yer aldığı iı salgın Risk Azaltma planı (sARAp) doğrultusunda ilçemizdeki
tedbirlere aksaklığa meydan verilmeden u}umun sağlanmasına,

Bu doğrultuda;
- Yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alınan kararlann 30.03.2021 tarihinden

itibaren uvgulamava gecirilmesine,
11. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere

uyularak ilçemizde eğitim kurumlannın açılma ve uygulama kriterlerinin aşağıdaki Şekilde

l

l2. sınıflarda haftada 2

l2. sınıflarda haftada 2

SEKA iLKOKULU/
ORTAOKULU



AVUKAT ML,RAT ÜLGEN
ORTAOKULU

Anasınıfında haftada 5 gün,1-2-3-4 ve 8. sınıflarda 4 gün yüz yüze, 5-6-7. sınıflara
uzaktan e itim verilecektir

oZLLE M OKULLARI:
- Özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflannda haftada 5 giin yiiz yilze eğitim

yapılacaktıı.
- Kaynaştırma/bütiinleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin destek eğitim odası

eğitim faaliyetlei yiz yıjze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.

özntöĞRETiM KURUMLARIİ
_ Özel okullarda öğrenci sayısı ve dersliklerin metrekareleri uygun olduğundan Ana sırufı,

l.,2.,3. ve 4. srruflar 5 gün, s.ve 12. srnıflar 5 cıin yi|z yize eğitim, 5.,6.,7 ye 9., 10. ve l1.

sınıflarda uzaktan eğitim yapacaktır.

YEMEK:
Özel eğitim okulları ve özel öğretim kurumlarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına

dikkat edilerek yemek hizmeti verilebileceklerine,

Kararımız ile 22l03l202l tarihi saat 18ı0O'dan itibaren l0 (on) eün s iire ile 0|l04l202l tarihi

12. ilçe Saglık Müdiirlüğiimüz filyasyon ekiplerince yüksek sayıda vaka ve vaka temashsı

tespit edilen ilçemiz Hamzaoğlu Köytine bağlı Çattepe Mahallesİnde; vaka ve vaka temaslıları

haricinde yaşayan diğer hane halklan ite olası temas riskinin, köyiin sosyal yaplst ve tarımsal

faaliyetlerde imece usulü çahşma diizeni nedeni ile bulaş riskinin yüksek olması nedeni ile

Hamzaoğlu Köyiine bağlı Çattepe Mahallesinde genel sağlığın korunması ve bozulmuş ise

yeniden 1emini, diğer mahalleler ile yakın köylere olası bulaşın engellenerek salgının kontrol

altına alınması amacıyla, 22103/202l tarih ve 202ll19 savılı İiçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul

1-2-34 ve 8. sınıflarda haftada 5 gün yüz yüze, 5-6-7. sınıflara uzktan eğitim
verilecektir.
Özel eğitim sınıfında 5 gün yüz yuze eğitim verilecektir.15 YBo

Haftada 5 gün yüz yüze eğitim verilecektir.l6 BiRLEşTiRiLMiş StNIFLAR

Haftada 2 gün yüz yitze eğitim Yerilecektir. Özel eğitim stntfünda ve Anasınıfında
zee itim verilecektir.haftada 5ATATÜRK iLKOKULU|1

Haftada 2 gün yüz yüze eğitim verilecektir. Özel eğitim sınıfinda ve Anasınıfında
iz iın verilecektir.zeehaftada 5l8

Mü IZAFFERETTiN GAzi
iLKoKULU

Haftada 2 gün yüz yüZe eğitim Verilecektir.Anasınıfında haftada 5 gün y{iz yüze

e tim verilecektirFATiH iLKoKULU

l.Sınıflarda haftada 4 gllı,2-3 ve 4.sınıflarda 2 gün yüz ytize eğitim verilecektir
e itiın verilecektirAnasınıfında haftada 5 n zALATARLA iLKOKULU20

Haftada 5 UZ üZe e itim verilecektirNAİME ALP ANAOKULU2.1

saat 18:00'a kadar karantina tedbiri uvsulanmas rna karar verilen Hamzaoğlu köyün e bağIı

cattepe Mahallesin de karantina tedbiri uvqulan masıntn vaka savrların daki artış ve salgının

sevri göz önüne alınarak 7(vedi) gün süre ile uzatılarak 08/04l2l2l tarih saat l8.00'da
sonlan dırılmasrna.

- karantina başlang ıc ve bitis süresinin ılce Jandarma komutanlığı devrive ekin

aracları ile köv halkrna duYurulmasrna

Köve eir is ve cıluşlar ilc her tü rlü püvenlik tedbirlerinin ılçe Jandarma

Komutan lığı marifetivlc sağlanmasına

Karar verilmiştir. iş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince

görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edİlmesine, alınan kararlara

1,1
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uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım

uygulanması başta olmak iizere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince

işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanunu'nun l95'inci
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

J Başkan
Ünal KILIÇARSLAN

vali yardımcısı
Kaymakam V.

üy"
Mesut ŞALLİ
İlçe Tanm ve Orman

üy"
Abdullah ÇATAL
Belediye Başkanı

ü
Dt.
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üy" 
._

Yıldıran YUKSEL
serbest Eczacı

üy"
Dt.Günay ALAY
Serbest Diş Tabibi


