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Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütti tarafindan Pandemi
olarak nitelendirilen CoronaVirüs (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve
salgının yayılmasını engellemek adına |9.10.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu
Ka5ımakam Mehmet SOYLU Başkanlığında toplanmıştır.

Devletimizin ti.im kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlanmızın hayatlarını
tehdit etmesini engellemek için tedbirler almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları
belirleyerek vatandaşlarımızl.a paylaşmaktadır.

l.

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda ilçemiz genelinde
denetimler yapılmasına.

7 günde boyunca yapılacak denetimler şu şekilde planlanacak:

.
.
.
.
.
.
.

19 Ekim pazartesi umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe,
restoran gibi yeme içme mekanları
20 Ekim Sah Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her ttirlü toplu
ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanılgarlotogar gibi yerler
2l Ekim Çarşamba organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştınlan
fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri,
22 Ekim Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan

kişiler,

23 Ekim Cuma AVM'ler, Cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri,
24 Ekim Cumartesi Vatandaşlanmızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya
açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryer|eri, sahiller vb.)
25 Ekim Pazar Berber/kuafor/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik
oyun yerleri, düğün velveya nikah salonları, lunapark/tematik parklar

Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanmasına ve uygulanacak
denetim faaliyetlerinde denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekinın uzmanlık bilgisi göz
önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, ilçe
müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak
şekilde belirlenmesine,

2.

Anons ve Duyuruların Etkinliği;
Gerek Pazar\ar Belediyesinin, İlçe Özel İdarenin, kolluk araçlarının sesli duyuru
sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon,
radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarrmızın özellikle
maske kullanma konusundaki telkin ve ya çağrılarına önemli ölçüde riayet ettikleri
değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının
yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması gerekmektedir.
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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı
öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tiim mekanlarda uyulması
gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı
açısından risk oluşfurduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususları her
ttirlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlara hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.
Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukanda belirtilen vasıtalarla anons edilmesine,

"Krymetli vatandaşlarımrz;

Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarrna uyma konusunda çok
dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor.
Özeilikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı
noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz.
İnşallah birlikte başaracağız."

3-

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre
Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Mehmet SOYLU
Kaymakam V.

üyp

a

Belediye Başkanı

üyB
il

Dr. Oğuzhan KANDEMİR

