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İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 23ll2l2020 tarihinde Saat 10:00'da
Kaymakam Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzalarr bulunan
iiyelerin katıhmıyla toplanarak Korona(Covid- 1 9) virüsle mücadele kapsamında gündemdeki
konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

GüNDEM:

Kastamonu Valiliğimiz 21/12/2020 tarih ve 123 No'lu İl Umumi Hıfzıssüha Kurul
Kararlan doğrultusunda ilçemizde Koronavirüs (Kovid-l9) salgınr kapsamında alınacak ek
tedbirleri görüşmek.

KARARLAR:

Koronaviriis (Kovid-t9) salgınınrn toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım lızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğultusunda birçok tedbir
karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir,

Bilindiği iizere havaların soğuması ve kişilerin kapalı ortamda geçirdikleri sürenin
uzamasıyla birlikte Kovid-l9 salgınının yayılımındaki artış ilzerine başta Avrupa ülkeleri
olmak iizere birçok ülkede sosyal izolasyonun teminine yönelik yeni tedbir kararlan
alınmakta ve uygulanmakıadır. Bu çerçevede ülkemizde ve ilimizde de Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yeni önlemler belirlenmektedir.

Bu doğrultuda 16.12.2020 tarihli ve 89 No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul
karuımızla;31 Aralık 2020 Perşembe giinü 21.00'den 4 Ocak 202l Pazartesi günü saat

05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ve bu kısıtlama siiresince 01.|2.2020
tarihli ve 83 No'lu İlçe Umumi Hrfzıssıhha Kurul Karanmzla beliılenen usul ve esaslann
geçer|i olması hususu bildirilmiştir.

O|.12.202O tarihli ve 83 No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Karanmızda yer alan
"sokağa çıkma krsıtlamas1 uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair
listede" oteller ve konaklama tesislerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve
giinlerde faaliyet gösterebileceği belirtilmiştir.

30.11.2020 tarihli ve 82 No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile otel ve
konaklama tesisleri içerisinde bulıınan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan

müşterilerine hizmet verebilecekleri belirtilerek bu faaliyetin devamı sırasında ululmasr
gereken kurallar bel irlenmiştir.

Yukanda belirtilen tedbirlerin temel amacı sosyal izolasyonun en üst sqviyede
sağlanarak hastahğln yayılımrnrn azaltılmasıdır. Hal böyleyken yaklaşan yllbaşı öncesinde

bazı oteVkonaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli
eğlence pıogramları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı/satışa
sunulduğu, bu durumun nla mücadele amacı
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Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Arahk 2020 Perşembe
gtinü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi giinü 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri için
aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Kovid-l9) salgınrnın
kontrolü amacıyla İl İdaresi Kanrınu'nun lllC maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun
27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;

L Belirtilen süre ve güılerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan
oteller velveya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere
temizlik ve maske kurallanna aykın olması nedeniyle yrlbaşı kutlama programr icra
edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-miizikli
kutlama./eğlence pıogramlan yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde
bulunulmamasına,

2 Bu siire/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı
dAhil canh müzik icra edilmemesine,_§44]L2!0!!]!§[ itibaren ise otel ve konaklama
tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlannda kayıt dinletilmesi de d6hil
olmak iizere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmemesine,

3. Yine bu süre/giinlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin
kalabalü şekilde bir araya gelnemelerine yönelik tedbirler alınmasına ve yemek
saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilmesine,

4 Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, "]1) Oıel,
Termal/Kaplıca Otelleri, Motel, Apart Otel, Pansiyon, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait
Misafirhaneler/Kamplar ile Her Türlü KonaHama Tesislerinde Aşağıdaki Tedbirlere
[Jyulmasına" başlıklı 05.06.2020 tarihli ve 31 Nolu Kurul Karan ve Sağl* Bakanlığı
"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen ti.im tedbir ve kuralların eksiksiz
uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştınlmasına ve

etkinliğinin artırılmasına,
§ Kolluk kuıııetlerince yiirütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme

Kanunu'nun Ek 2'nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri
tarafindan kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve giincelliğine dikkat edilmesinin
sağlanmasına, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoran-larda bulunan
müşterilerin konak]ama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmaüğının kontrol
edilmesine,

Karar verilmiştir. İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karaı
gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanrn takip edilmesine,
alrnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzrssıhha 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 daıTanışlara ilişkin Türk
Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy
birliği ile karar verildi.
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