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Kaı,ar Tarihiı ü5.ü3"lü2l

Ediıne İ1 Umumi Hıiiıssılrlıa Meeiisi 05.03.?ü21 gütıti saat l9:3ü'da Halk §ağlığı

Hizmetleıi §aşkanlığı Dr. Aüldeıı YÖRÜTEN Toplantı §eıIonu'ııda Vşlİ Yordııııcısı §ayın

Dr. Yusuf üÜlPR başkaniığında ıoplanmıştır.

KARARLAR

Koronayirüs {Co,ı,İd-l9) salgıııının topluın sağlığı ye kamıı diir*ni aÇısınden

oluşnırciuğu riski y§netnıe, so§,yal izolas.vonıı ienıiır, İjzİkİ ıııesafbyİ koruma ve lıastalığııı

yayılın:ı hıeını kontrol tltında lutıııe amacıyla §tğlık Bakanlığı r'Ş Koronaviıüs Biliı'ıı

Kurulunuıı öııerileri, §ayın Cuııhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birÇok tedbir

kararı alınarak uygulamaya geçiri lmiştir.

Bu kapsaııda ül,ü3.?CI2l tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabİnesİnde alınan

kararlarla kontrol1ü nonnnlleşnıe çiöııçmi olaıak adlandırılıı iilçriıı belirlenmiŞ kriterlÇr

doğrultusuııda dtışuk, ortn, yüksek ı,ç çok yüksek riskli olarak dört gruba a3rıldığı r'e il bazlı

tedbirlçriıı de bu risk gruplarıııa gÖre iıelir}endiği yeni bir sürtce girilmiştir.

Bu doğrulluda İçişleri Bakanlığıııta yayınlaıraıı ilgili genelge ile Mart aYı iÇin,

içerisinde bulunan risk grubuııa bağlı olarak uygulaııacak tedbirier belirleıımiŞtir. Bilhare

yayııılanaı.ı ilgili g*nelgemizıie rJe nıeı,çut denetiııı yapısınln dalıa etkin ve soııuÇ alıcl

olmasını anraçİ ayan Dinanıik Deneti m ]ı,Iııde] i hayata geçiri l ııı i şti r.

Bu çerçevede;

1. İiirnizde yumuşatıian tedbirlerden ötürü snlgııı boyuluyla yeni olumsuzluklan ve

vaka artışlarının y6şanın**u*, için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak ÇalıŞmaların iıaftalık

iıir progİam dahitiude içrıt eçlilıııesine. denetim priıgranıları tıluşturulurken hiÇbir alanın

ıienetiııı ciışı kalınıışına müsaade edilıııeksizin haftalık konu/faaliyŞt baziı Planlamanın

yapılnıasına,

Bu doğrultuda ü§.ü3.?ü?ı Cuüaıt§§i giinünden itibaren bir haftalık konu bazlı tematik

genel denşt]m faaliyeti gerçekleştirilecek olup günleıi itibarı ile deırellenecŞk alanlar

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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TARİH AÇIKLAİ}!A

6 Mart Cumartesi Rçstoraıı. lokanta, kafeteıyıı. tatlıcı, pestanğ gİLıİ yeıne
içıııe yerleri ilç kahı,ehaııe. kıraatiıaııe, kırlça1,
balıçesi, demek lokali gibi unluıllit açık yerler.

otel ı,e konaklama tcsisleri. kavak oıeıı.ıi ve tesisleri

8 Mart Pa.zarlesi Şehir içi ve şehirlerarası yıılcu taşımacılığı yopılan her
ttirlü toplu ulaşını araçlırrı (okul servisleri dahil) ile
lıavalinıanılgar/otııgır gibi yerler,

9 Maıt §alı Bertıcrler " kuafhrler, giizellik nıerkezleri, haıııamlar.
§aıuıalar, masaj salıınları,

10 Mart Çarşamba Intçrıret kşfeler,lsıılı:nları, düğüıı veya nika}ı salonları*
lunaparklteınatik pnrklar, gaıyen, içidaa \re milli
piyango bayiieri,

l tr iv{art Perşemlıe Cadde, sokak. ıııeydan gibi yerleıde nraske dcnetimi,
lıalı sahalar/spoı tesisleri ile çami ve mescitler.

l? tr{am Çuma Alışveriş merkezleri. ı,ııarketler, bakkatlar. ıııanavlar,
kasaplar" kuruyenıişçiier.

Kurulnıal fhaliyette bçlunma sürşsi yııredeıı yöreye i'arklılık gösteren pazaryerilseııi

Pazaü, §r§yetğ p§zan gibİ yerlerin kurulu olduğılfaaliyette buiunduğu gtiıılerde

denetlenmesinin sağlanmasına.

]. Deneiim laaliyetlorinde kollıık kuı*vetleriniıı yaııı sııa tüm kaıııu ve kuruluşlıirınııı.
yerel _vöneıiınleriıı ve ıneslçk odnlarındaıı azanıi sevi_vede destek (peısoııel, araç, malzeme vğ

bunun gilıi) alınnıa§ına, §eledi5,g|ç1, il özel idııreleri, kamı.ıdaki iş güveniiği ııznıanları r,t
gıda denetmenlçrinden ttşekkül ettirilen ekiplerin de aktii olarak görev yapnıalarının

sağlann"ıasıııa.

j, §şhııda denetim faaliyetleri yiirüiten ekiplerin çalışmalarına günün belirli saatlerintle

Valileıin gözetiıı ve denctimiııde Vali Yardımcıları, Kayı:ııakaııılar, İllİlçe &iüdür]gri

taratindaıı n§zafğt çdilnıçsiııe ve kan,ıuoyuıırlaki denttinı faali_v*etlerinin görünürlüğiiııe oııenı

veriimesine,

4, Dçnetimlerde başta Tiçaışi §anayi Odası, §sııaf üdası, Zir*a| Odası ve Şoförler
Odası gibi meslek kuruluşları olmak üzçre sivil toplumuıı katıiımıııa öneın verilmesine ı,e bu

kurıını l arııı rtlıberl ik ed i ci vş otoko ntro lii 1,öııi.inden azaıni istifbde edilmesine,
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5. Deııetiııı ekipleriııin salıada yapılacak denetimlerde rehbeılik eclici vğ
vatandaŞların"ıız ilÇ işyerleriııi kurallara uynıayılstırııırrlu ıiavraıııı-ıaya çiayet etieır bir
YaklaŞım sergilanrnesine, denetimieıde ilgili geneige ile kademçlendirilen tçdbir düzeylerine
uYuluP uyulmadığıııın y8nısıra daha önceki genelgeleı ile getirilen yiikürnlülükler ı.e sağlık
bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirlenen krıra]trarın sıkı sıkıya takip
ŞdİlmŞsins. kurallara aykırılıklarda tsrür, tekerriir, kurallarııı esaslı ihlali gibi suiistimal ediği
tutunı ve davranışlarla karşılaşıiıııası iıalinde ise gerekli iıiari işiem tesisindeıı iıırtina
edilıııenıesiıre,

6, Hafta boyunca icra edilecek denetiııierde kurallara uymanın lıer zamaııkinden daha
önemli olduğunun vatandaşİara hatırlatılnııısı için $nöns r,.e ciuyurı.üann etkili ve şekilde
yapılnıasıı,ıın devamına,

7. Denetim çalışnraları sonııçrnıda yürütiileıı l'aaliyeıiere dair verilerin İ§DEfu{'e anlık
oiargk girilıııesine,

8. 11 Umumi Hıfzışsıiıha Kuruiu'nun aldığı kararlaıa rıyrılınanıası lıalintie ve her
seişriııde ayn ayrı olmak üzere;

i, Umuıni Hıfzıssılı}ıa Kaııuııtı'nun 282, ıııaddesi gereğiııı;e idaı,i para ceza§l"
ii. Kabahntler Kaııunıı'ırun 32. ıııaddesi gereğiııce, idari para cezast uygrılaıınıasına,
iii. Türk Ceza Kaııunu'ııuıl Bıılaşıcı Hastalıklaıa İlişl<ln Tedbirlere Aykırı Davranma

baŞlıklı l95, ıııaddçsind* yer alan *',.. yelkili nıakanrlarca a|ıııaıı tedbirlere uyrnayğn kişi, iki
ğydan bir.yıla.k$çİar hapiş ççıasıyla ççzalandırılır." hükınü uyannca, bu hükn,ıe uymayan
kişilerin, haklarıııda gerekli adli işleııleı takdir ve ifa edilmek üizere aıili mıkanılara
bildirilmçsine,

İl Unıuıııi Hıi'zışsıhha l{.ı.ırrılrıınuzca, 5442 sa;-ılı İt İciaresi Kiıılunıı'nun1 l/C maclçlesi
ve l59] sayılı Umumi H.ıfzışsılılıa Kaıırınu'nun 3,7. ı,e V2, ınaddeJeri uyarınca. 05.03.2ü?l
tarihinde.

lı{evçuıiıın oy biriiği ilç karar verilmişlir.

Dr L§R Uzııı. Dr. ir,i IRİM Dr
\iali İı S
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