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İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 23/lll2020 tarihinde Saat 10:00'da
kaymakam Çağlar pARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzalan bulıınan
üyelerin kahlımıyla toplanarak Korona(Covid-l91 ,i.tısıe mücadele kapsamında jtı"J.-a"n
konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

GtiıınEıı:

20/|1/2020 tarih ve 113 No'lu İl Hıfzıssıhha Kurul Karan doğrultusunda ilçemizde
Koronavirüs (Kovid-l9) ile ilgili alınacak ek tedbirleri görüşmek.

KARARLAR:

Karar No : 80
Karar Tarihi : 23.1 1.2020

3. Sadece cuma
sokağa çıkma siiresinin

T.C.
TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLİĞİ

İtçe sağhk Müdürlüğü

günlerine mahsus olmak iizere 65 yaş ve i,izeri büyüklerimizin
ve 20 yaş altlndaki gençler ve

koronavirüs (kovid-l9) salgınırun toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayıhm hızını kontrol altında tutma amaclyla sağlık Bakanlığl ve koronavirüs Bilim
kurulunun önerileri, sayın cumhuıbaşkaııımızın tılimatları doğrultusunda birçok tedbir
karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

. Içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kuıallannın yanr srra salgının seyri ve olası riskler 96z <ıntinde
bulundıırularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ,-" t"dbi.ı".
belirlenmektedir.

Bu çerçevede 17 .11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ü9.1 1.2020-tarih
ve 79 Nolu İlçe umumi Hıfzıssıhha kurul karanmızla bir takırı yeni tedbirler alınmıştır.
_ Aynca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgiin ve yaygın tüm eğitim
faaliyetlerinin 31 Arahk 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla dev-aın 

"edecegi 
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kamuolıı ile paylaşılmıştır.
ote yandan kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babalann kıeş çağındaki

çocuklannın çalışma saatleri içerisinde bakımlannda mağduriyet yaşiııımzıması arnacıyla ,eil idaresi Kanunu'nun 1 l/C maddesi ile Umumi Hıfzİssıhha liarr.ru'n* 27 ve İ2'nci
maddeleri kapsamında;

1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kuıum ve
kuruluşlan ve özel eğitim kurumları biinyesindeki kreşlerde ve giindüı bakım evlerinde yiiz
yüze eğitim faaliyetlerinin devıımtnın sağlanmasına,

2. yiız yine eğitim faaliyetlerine müsaade edilen keş ve giindüz bakım evlerinin,
sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlJnen kural ve tedbirlere
uygun şekilde çalışmalarrnr temin etmek amacryla kaynaianılığmız ile İlçe Milli Eğitim
Müdi,irlüğünce etkin bir şekilde denetlenmesine,
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çocuklann sokağa çrhş süesinin saat 12.00'de başlatılmasmE
4. Ilçemiz kastamonu-sinop-samsun gtizergahı olan ana karayolu tizerinde bulunan

restoran sahiplerinin kısıtlama 
_istisnalanndan faydilanma taleplerirıin «uy."t"-ırğı.L"

iletilmesi üzerine yapılan değerlendirmede,
- Şehirlerarası otobüs işletmelerinden kamil I(oç firmasınrn mola alanı olan

ADEM USTA ET LOLANTASI işletme sinin sadece şeh irlerarası s ahat
en olculara h izmet e srnırlr olma uze sosyal mesafe ve Sağlık

Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu
çerçevesinde hizmet vermesine,

Uygulama Rehberinde yazılı tilm koşullar

İlçemiz Kastamonu-Sinop-Samsun karayolu istikametinde yer alan
içerisinde yer a|an ÖZ alrNlSV restoran işletmesiııin yine

Opet Tesisleri
ehirlerarasıs

seyahat eden volculara hizmet ile sınırlı olmak üzere sosyal mesafe ve Sağlık
Bakanlığı Bilimsel Danrşma Kurul
çerçevesinde hizmet vermesi,

u Uygulama Rehberinde yazılı tiim koşullar

uygun görülmüş olup, sorumluluk alanına göre giiniin belirli saatlerinde her iki
restoranttn 4. madde çerçevesinde kolluk kuwetlerince denetime tabi
tufulmasına,

Kararları veriImiştir.

ış bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi
bulunan kurum ve kuruluşlar taıafından uygulamanın takip edilmesine,-alrnan kaıaılara
uymayanlara umumi Hıfzssüha kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptınm
uygulanması başta olmak iizere aykınlığın durumuna göre kanun un ilgili madıeleri
gereğince işlem yapılmasın4 konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk ceza
kanrrnu'nun l95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği
ile karar verildi.
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