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ir,çn uıruui HIFzIssIHHA KURUL KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 30/11/2020 tarihinde Saat 10:00'da
kaymakam Çağlar pARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadr, unvanı ve imzaları bulunan
üyelerin katılımıyla toplanarak korona(covid- 19) virüste mücadele kapsamında giindemdeki
konular görüşülerek karara bağlanmıştıı.

GüNDEM:
Kastamonu Valiliğimiz 27ll|/2020 tarih ve 114 No'lu ,28111/2020 tarih ve 11SNo'lu,

29lI1l2020 tarih ve 116 No'lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlan doğrultusunda ilçemizde
Koronavirüs (Kovid- 19) ile ilgili alınacak ek tedbirleıi görüşmek.

KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-l9) salgınrnm toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahğın
yayıhm hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağhk Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayn Cumhurbaşkanrmrzın talimatları doğruitusunda birçok tedbir
kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu doğrultuda;
- Sağlık Bakanlığımız tarafından yayımlanan 0|.10.2020 tarih ve

|3 5883 66/ I 49 / 1 604 sayılı yazısında; " KOVID- 1 9 Bilimsel Danışma Kurulunca fi zil<s el
mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının
yapılmamas ının ve iler i tarihe ertelenme sinin önerildiği "be|irtilmiş,

02.|0.2020 tarihli ve 105 Noluİl Hıfzıssrhha Kurul kararı doğrultusunda
03l|012020 tarih ve 65 No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Karanmız ile Sağlık
Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 135883 66/|49/|604 sayılı yazrsı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun tavsiye karan doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz öniinde bulundurularak,
02.10.2020 tarihinden itibaren 01.72.2020 tarihine kadaı sivil toplum kuruluşlan, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
tarafindan düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi hususu bildirilmişti.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlarıan 27.11.2020 ta/ih ve 149 sayılı
yazıdada;" Dünyada halen Kovid-19 vaka artışları devam etmekıedir. İrlkemizde de Kovid-
]9 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol
altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm diinyada olduğu gibi ülkımizde de
özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hostalıklarının görülme sıklığının arUş
gösterebilmesi beklenmehedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan
KOVID-L9 Bilimsel Danışma Kurulu, fizilael mesafenin korunmasının zor olacağı sivil
toplum kuruluşları, knmu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birliHer veya
kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini
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Ayrıca ; 1911112020 tarihve 79 No'lu İlçeUmumi Hıfzıssıhha Kurul kararrmız ile
restofan, lokanta, pastaıe, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00 ila 20.00 saatleri
arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği; Iestolan,
lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da
online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği hiiıküm altına alınmışhr.

Öteyandanotellervekonaklamatesisleriiçerisindebulunanrestoranvelokantalarınlrangi
esaslarçerçevesindefaaliyetverebilecekleriiseİçişleriBakanlığımızcayayınlanan"SıkçaSorula
n Soruların" 9'uncu maddesindeaçıklanmrştrr.

Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için
belirlenenkurallaraaykrnuygulamalaryapıldığı,şartlarıtaşımayaıkişilerinotelveyakonaklama
tesisiiçerisindekirestoranveyalokantalaıakabuledildiğiyadakısıtlamalarıaşmakadınaiçerisine
konaklama da eklenerek müzikli/yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu
görülmektedir.

Tiim Diinya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-l9) salgınının toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına
ululması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tiim kurumları ile bu salgının
yayılmasr ve vatandaşlarrmızın hayatlannı tehdit etmesini engellemek için bilçok tedbir
almakta ve bu kapsamda ulı.rlması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Di,inya'da

özellikleAvrupa'dahızhbirartışyaşandıgıveÜlkemizdeveİlimizdedevakavehastasayılarında
yükseliş görüldüğü kamuoyununmalumudur.

BudoğrultudaveİlİdaıesiKanunu'nun1 1/CmaddesiileUmumiHıfzıssrhhaKanunu'nun
27 ve 72'nci maddelerikapsamında;

1. 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren 7256 sayılı Kanunla; Demeklerin genel kurul toplantrlarrnrn ertelenmesine dair
İçişleri Bakanına yetki veren 7244 salılı Kaıun'un 2/ç fikasına ekleme yapılarak erteleme
yetkisinin üçer aylık siirelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükiim altına alınmıştır.
İçişleriBakanlığının2{.ll.2020 tarihli Onayı ile Demeklerin genel k-urul toplaıtıları Şubat
ayr sonuna kadar ertelenmiştir.

2. Demek genel kurullannın eılelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha

önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve üst kuruluşları (barolar ve me§lek
odaları da dihil), birlikler ve kooperatifler tarafından diizenlenecek etkinliklerin (genel
kurul toplantılaıı dihil) 01.03.2021 tarihine kadarertelenmesine,

3,19.||.2020 tarihli ve 79Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararımızla yeme-
içme yerleri için
getirilenkısıtlamalardanistisnatutulanotelvekonaklamatesisleıindekilokantaveyarestoranları
n@önelik yemek hizmeti verebilmelerine,

4. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlann dışarıya paketservisi
yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine,

5. Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştınlması ve etkinliğinin
artırılmasına,

6. Kimlik Bildirme Kanunu'nun Ek 2'nci maddesinde yer alan "Bu Kanunun 2 nci

maddesinde sayılan öZel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayrtlarını

bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kur.vetlerinin bilgisayar terminallerine

bağlaııarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuwetlerine anlık olarak bildirmek

zorundadırlar."
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birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya
restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup
olmadığının müakkak kontrol edilmesine,

7. Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama
tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,

8. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel
salonlannda saat 22.00'den sonıa miizik yayınına (canh müzik, kayıt dinletilmesi vb. her
tiirlü yayın d6hil) hiçbir şartta izin verilmemesine,

9. |9/11/2020 tarih ve 79 No'lu İlçe Umumi Hıfzıssülıa Kurul karaıımız ile
ilçemizde 65 yaş ve üzeri şahısların giin içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı
şahısların (01.01.200l tarihi ve sonrasında doğanlar) ise giin içerisinde 13.00 ila 16.00
saatleri arasında sokağa çıkabilmesine (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı
vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplanndaki
şahrslann sokağa çıkmalarının k_ısıtlanmasına karar verilmiştir. 65(altmışbeş) yaş üstii ve
20 (yirmi) yaş altı vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilen saatlerde,
zorunlu haller dışında ( Acil hastalık, kaza, adli olay vb. zorunluluklar hariç ) Kamu Kurum
ve Kuruluşlan, Meslek Odaları, Ptt, Kargo Şubeleri, Kamu ve Özel Bankalar. Enerjisa,
Kargaz, özel ödeme nokraları, özel kuruluşlarda tespitleri halinde idari işleme tabi
tufulması, duruma ilişkin tiim kamu kurum ve kuruluşlan ile özel kuruluşlarda
denetlemenin yapılarak ihlalin tespiti halinde sorumluluk müalline göre kolluk
kuwetlerine bilgi verilmesinin sağlanması,

t0, İlçemizde Kovid-1.9 vakalanrın artması nedeniyle İlçe Sağlık Müdiiılügü
tarafindan kamu kurum ve kuruluşlanndaıı talep edilen personel ve araç taleplerinin
öncelikle yerine getirilmesine,

l1. Okullann kapalı olduğu siireçte Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında
İlçe Milli Eğitim Müdiirlüği.inde istihdam edilen personelin, Taşköprü İlçe Sağlık
MüdiiıIüğtiniin ihtiyaç duyduğu kadannın İlçe Saglık Müdiirlüğü bünyesine geçici

akıanlarak Taşköprü Devlet Hastanesive İlçe Sağlık Müdürlüğü biinyesinde temizlik ve

fi lyasyon personeli olarak görevlendirilmesine,
Karar verilmiştir. İş bu karann ilgili kurum ve ktıruluşlara gönderilmesine, karar

gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine,
alrnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince
idari yaptırım uygulanması başta olmak iizere aykınlığın durumuna göre Kanun'un ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Ttirk
Ceza Kanunu'nun l95'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli işlemlerin başlahlmasına oy
biıliği ile karar verildi.
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