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TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Karar No :202l/46
Karar Tarihi : 28.06.202|

iLçE uMuMi HIFzIssIHHA KURUL KARARJ
İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 2810612021 tarihinde Saat 10:00'da
Kaymakam Çağlaı PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzalan bulunan
üyelerin katılımıyla toplanarak giindemdeki konular görüşülerek karara bağlanmıştr.

GÜNDEM:

Kastamonu Valiliğimiz 27106/2021 tarih ve 202ll49 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurul Kararları doğrultusunda, İlçemizde Koronavirüs (Kovid-l9) salgını kapsamında

"Kademeli Normalleşme 3. Etap" tedbirleri hakkında görüşmek.

KARARLAR:

Koronavirüs (Kovidl9) salgınınrn toplum sağlığı

ve kamu diizeni

açısından
oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayrlım hızmı kontrol altında tutma amacıyla, salgınla
mücadele stirecinin temel prensipleri olan temizli\ maske ve ınesafe kurallanıun yanı sıra
hayatın her alaruna yönelik uyulması gereken kural|ar ve önlemler; salgrnın genel selrinin
ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi
sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.
Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkr tedbirlerin alındığı 14 Nisan 202117 Mayıs
202l tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mays
2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" siireci yiirütülmektedir.
Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum
noktasndaki sağduyulu ve fedakirca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir
ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşi§/yatay
seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.
Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başannrn siirdi.irülmesi, salgının yayılımrnrn
kontrol altında tutulrnası ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalrcı normalleşmenin
sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek öniimüzdeki dönemde de önemini
korumaktadr.
Bu doğrultuda salgmın seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
2| Haziran 2021 taih|i Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarai; kademeli normallesme
sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 202l Persembe
gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
İl İdaıesi Kanunu'nun 1l/C maddesi ile Umumi Hıfzrssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci
maddeleri kapsamında;
Ve SEHiRLERARASI SEYAHAT KISI TLAMALARI
01.06.202| tarihli ve 2021143 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul karanmızla belirtilen esaslar

1.

soKAĞACIKMA

çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalan (hafta içi ve hafta
sonu dahil) l Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdiirülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu
aynmı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat
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kısıtlamalan sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkm aVe şehirl
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2.

i§YERLERiNiN FAALİ\T,TLERi

Tüm işkolları ve faaliyet alanlannda, salgrnla mücadelenin temel prensipleri olan
temizlilç maske ve mesafe kurallarının yant sıra Sağhk Bakanlığ Salgın Yönetimi ve
Çalışna Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tiim tedbir ve esaslara

uyulması kaydıyIa;
2.1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tiim işyerlerinin 1
Temmuz 2021 Perşembe gtinünden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmesine,
2.2- Sektöriin talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarınrn l
Temmıız 202| Perşembe güniinden itibaren faaliyet göstermesine,
2.3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa velveya sandalyeler
arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyl4 1 Temmuz 2021 Perşembe giiniinden
itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapah alanlannda aynı masada aynı anda
bulunabilecek kişi sayısına dair krsıtlamalann uygulanmamasına,
2.4- Kahvehane, kıraathane gibi kağü, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz
konusu oyunlann oynanmasma./oynatılmasına dair mevcut krsıtlamalar l Temmuz 2021
Perşembe giiniinden itibaren sona erdirilecek ve o}.rın oynııırmasınroynatılmasına müsaade
edilmesine,
2.5- Sokağa çıkma k-ısıtlamalannın sona ereceği 1 Temmuz 202l Perşembe gilnilnden
itibaren ttim işyerlerinin ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından
belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmesine,
2.6- Ha|ihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de
sona eren müzik yayınlarının (canh icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar
alınıncaya kadar l Temmıu2021tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilmesine,
2.7- Salgın Yönetimi ve Çahşma Rehberinde beliılenen kural ve esaslara uymak

kaydıyla park, bahçe, kamp alanr, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili Kurul
kararlanmızla getirilen ilave kısıtlamalann 1 Temmuz 2021 Perşembe giiniinden itibaren

kaldınlmasına,
2.8- Salgının yayllıml açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu
nargile salonu/kıfesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara
verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak tizere hiçbir işyerinde nargile
servisi yapllmamasına,
3.

TOPLANTI/ETKiNLİKLİKLER İLE NiKAHLAR/DÜĞÜNLER

Sağlrk Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet
ile ilgili olarık belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallanna
uyulmak kaydıyla;
3.1- STK'lar, sendikatar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan, kooperatif ve
birliklerin genel kurul dahit geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her tiiılü toplantı, gösteri
veya ytlrüyİlşleri için halen geçerli'olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 mİtrekare (m2),
kapalı alanlarda 6 metrekare (m') yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde
siirdiirülmesine,
3.2- Nikah ve Düğün merasimlerinde;
- Yiyecek/içecek ikramının yapılmasına,
-Canlı ıniizik icrası da dahil olmak tizere müzik yayın! saat 24.00'e kadar
yapılabilmesine,
-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin
korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösıeri yapılmamalıdır" hfümü doğrultusunda,
Sağhk Bakanlığrnca bu konuda yeni bir tavsiye kaıan alınrncaya kadar düğiin ve nikatılarda
ancak fiziki mesafe kuralına aykrrılık teşkil etmeyecek şekildeki o1ıın, dans, halay ya da
gösterilerin yapılabilmesine,
- Nikah/düğiin merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına
asgari 6 m2 yer bulunması şartı dışında) katılımcr §rnrrlamasına gidilmemesine,

\

\}^^

,d&

- Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gi.iniinden itibaren izin verilecek olup,
belirtilen tarihten itibaren sokak düğünterine de kişi başına asgari açık alanlarda 4 m2,
kapalı alanlard a 6 r* yer ayn|arak yapılmasına izin verilmesine,
- Sünnet, nişan ve lona gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu iizere 1
Temmuz 202l tarihinden sonra izin verilmesine,
3.3- Konser, festival, gençlik _kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık
alanlarda 4 m2, kapalı alanlarda 6 m2 yeİ bırakılmak ve Salgın YOnetimi ve Çalış-,
Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak
kaydıyla izin verilmesine,
4.

TOPLU ULAŞIM TEDBinr-nnİ

Salgın Yönetimi ve Çahşma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kuıal

ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallanna uyulmak kaydıyla;

4.1- l Temmuz 2021 Perşembe giiniinden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarasr tiim
toplu taşıma araçlarındaki yolcu4roltuk kapasite sınrrlandrıınalanna son verilmesine,
4.2- 65 yaş ve iizeri vatandaşlanmrz ile 18 yaş alh gençler/çocuklanmzın şehir içi
toplu taşıma araçlarını kullanmalarrna dair lasıtlamalarrn 1 Temmuz 202l Perşembe
güniinden itibaren kaldrrılmasına,
5.

KONAKLAMA TESİSLERiNE DAiR TEDBiRLER

5.1- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik,

maske

ve mesafe kuallarma uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili

Genelgelerimizle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine,
5,2- Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında dtizenlenecek olan eğlence ve
etkinlik|erde, fziki mesafe kuralının yanr slra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanmasına,
5.3- İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran,

kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi
uygulanabilmesi için her ti,alü tedbir alınmasına,
6.

KUR

ve fiziki

mesafe kurallannın

VE KURULU LARINDAMESAİ

6.1- Temel usul ve esaslarr Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde;
kamu kurum ve kuruluşlannda halihazrda uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai uygulaması
sona erdirilerek l Temmuz 2021 Perşembe giinünden itibaren normal mesai diizenine geri
dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşlan için günlü çalışmarun başlama ve bitiş saatleri ile
öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göıe yeni bir kaıar ahnıncaya kadar
daha önce kısıtlama uygulanan giinler harici günlere yönelik valilikçe belirlendiği şekliyle
uygulanmasın4

SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBiRLER
7.1- Ülkemize girişte sınır kapılannda uygulanacak tedbirlere ilişkin 3 t.05.202l tarih
8832 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle getirilen diizenlemelerde aşağıdaki
7.

ve

değişiklikJerin hayaıa geçirilmesine.
-Bangladeş, Brezil,ya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan ülkemize
gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu
karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72
saat önce yapılmlş negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.
-Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 giinde bu ülkelerde
bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının stiresi 10 güne
düşürülecek ve karantinanın 7'nci giiniinde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde
zorunlu karantina uygulaması sonlandrılacaktlr. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise
Sağhk Bakanhğı KOVİD-l9 rehberi doğrulfusunda hareket edilmesine,
_Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valilikçe belirlenen
1ıırtlaıda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama
tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu
ilikçe
kap ılanndan transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar
kişilerin
lan
ecektir.
belirlenec

s
\

\

lr1

ü.)

7.2- Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat'dnce yapılmış negatif sonuçlu PCR test
raporu ibraz edemeyen vatandaşlanmrza sınır kapılannda PCR veya hızlı antijen testi
uyguladlktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanlann
ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına,
8.

GENEL ESASLAR

8.1- Kaymakamlıkca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir
işkolu/faaliyet alanına ilişkin a},rı ayn belirlenmiş olan tedbir, usul ve esaslann ilgili işyeri
yetkilileri ve çalışanlanna hatırlatrlmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık
verilmesine,
8.2- İçişleri Bakanlığının ilgili Genetgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, öntimiizdeki dönemde
Kaymakamlık koordinesinde kolluk kuıryetlerinin azami düzeyde kapasite ile katrlım
gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşlann personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde)
yoğunlaştınlmış denetimlerin gerçekleştirilmesine,
8.3- Yiirütiilecek her tiirlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanlan ile
vatandaşlarımızı kurallara uymayrsorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici
bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykınlıklarda ısraI, tekerrilr, kurallann esaslı ihlali
gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem
tesisinden imtina edilmemesine,
Karar verilmiştir. İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine,
alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince
idari yaptınm uygulanması başta olmak iizere aykınlığın durumuna göre Kanun'un ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza
Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.
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