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TAŞKÖPRÜ KAI.§IAKAMLİĞİ
İtçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No :202|l12
Karar Tarihi : 02.03.2021

iı,çn uııunri HIFZIssIHHA KURuL KARARJ
İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 02/03/2021 tarihinde Saat 09:00'da
kaymakam Çağlar pARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadr, unvanı ve imzaları bulunan
üyelerin katılımıyla toplanarak giindemdeki konular görüşüerek karara bağlanmıştır,
GÜNDEM:

Kastamonu Valiliğimiz 02/0312021 tarih ve 202111 1 No'|u il Umumi Hıfzıssıhha
I(urul kararları doğrultusunda. ilçemizde koronavirüs (kovid-l9) salgını kapsamında risk
gruplanna göre alınacak tedbirler hakkında göıüşmek.

KARARLAR:

koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kasım ayı sonundan itibaren
uYgulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılannda) ülke
genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere
kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur.
Cumhurbaşkanhğı Kabinesinin önceki toplanüsında, halihazırda uygulanmakta olan
tedbir ve kurallann, belirlenen kriterlere göre salgının
bazh seyri göz önünde
bulundurularak
Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştınlmış ve
vatandaşlarımıza duyurulmuştu.
1 Mart 202| giinü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanhğında toplanan Kabine'de ise;
veni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde ve İl İdaresi Kanunu'nun
l l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve72'ıci maddeleri kapsamında;
1. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafindan tespit edilen kriterlere
göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) aynlarak salgınla
mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplanna göre belirlenmiştir.
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2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise İlimiz orta risk grubunda yer alan iller
arasında yer almıştrr.
3. Koronavirüs salgınıyla mücade|e kapsammda il bazında alınması gereken tedbirler
ile ulı:lacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiş ve Ek_l'de yer alan tabloda
gösterilmiştir. İlimizin bulunduğu risk grubuna göre Ek-l'de yer alan usul ve esaslar
çerç evesinde İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarının 02.03.2021 tarihinden itibaren
uvgulamava geçiriImesine
4. Ek-l'de belirtildiği şekilde risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek
olan sokağa çıkma kısıtlamaları srrasrnda 01.12.2020 tarih ve 83 Nolu İlçe Hıfzıssıhha
Kurul Kararımızla belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler
Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlanmızla yapılan eklemeler dahil
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şekilde) ile sokağa ç*ma iısıtlaması uygulanan süre ve giinlerde şehirlerarası seyahat
edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine.
Sokağa çıkma krsrtlaması kapsamında;
Hafta içi ve hafta sonu gün ayrımına gidi|meksizin tüm günlerde 2l .O0-05.0O
saatleri arasmda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
5. orta risk grubunda yer alan İıimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş
genç
altı
ve çocuklann tiim sokağa çıkma kısıtlamalarınln kaldınlmasına,
6. 07.00-19.00 saatleri arasında faali yet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta,
restoran, kafeterya, pastane, tatlıcl vb.) ile kıraathane ve
çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık
Bakanlığı Kovid-l9 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları
(masalar ve koltuklar arası) göz önünde bul undurularak aç ık ve kanalı alanlar icin a yrt aYrl
olacak şekilde 7o 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masakoltuk sayısı ve ayfu anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilmesine, bu risk
gruplarındaki yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al
Şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmeİine,
kovid-l9 salgın yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek-l'de yer
alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri Ek-2'de
ömeği verilen ofurma düzeni planı hazırlayacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri
sayısı müşterilerin içeriden ve dışandan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan etmelerine,
HEs kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde
İÇel Sağlık Müdi.iılüğiince onaylanan oturma diizeninde belirtilen şeklin dışnda" mekanda
kesinlikle fazladan masa-kolfuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine,
7. Girişlerinde HES kodu kullaıılması ve seyirci/refakatçi/misafir ahnmaması
kaydıyla halı saha, yiizme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında
çahşabilmesine,
8. Nikah ve

nikıh merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan
ve 1 saatle srnırlı olmak iizere

ayırmak, katılrmcı sayrsrnın 100'ü geçmemek

yapılabilmesine,
9. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunlann
üst kuruluşlan ile birlikler ve kooperatifler tarafindan diizenlenecek genel kurul dahil kişilerin
bir araya gelmesine neden olan her ttirlü etkinliklerin kişi başına 8 m2 alan bırakmak ve
aYnı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek iizere ilgili kurum,/kuruluşların
yetkililerince her tiirlü tedbir alınarak yapılabilmesine,
Aynca denetİm faalİyetlerİnİn kesintisiz yiinitülmesi amacıyla yukanda belirtildigi
şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin kaymakamlığa (ilgili
mevzuatında başka bir hiiktim bulunmadığı takdirde en ız üç gün öncesinden) bildirilmesi
sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kuıallaıa ve kişi ile alan
srnrlamalanna riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine,
l0. Benzer şekilde nikdh veya nikdh merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan
srnrrlamalannın kontroliiniin sağlanması için nik6h velveya düğiin salonu işletmelerince
yapacakları her tiirlü organİzasyon öncesİnde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi giinde
hangi saat aralıklannda nik6h veya nik6h merasimi şeklindeki düğiin organizasyonu
yapacaklannrn en az üç giin öncesinden İlçe Kaymakamlığına e-Devlet kapısından İçişleri
Bakan_lığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin
sağlanmasına,
l|. 202|/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm
Tiirkiye'de normale döndürülmüş olup İlçe Kaymakamlığınca gerek görülmesi halinde
Hıfzıssıhha Kurulu karanyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit
edilebilmesine,
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12. salgınla mücadelede kalıcr başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe
kurallannın yanl sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara./tedbirlere
toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır.
Bu ÇerÇevede yiirütiilecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve siirekliliği kadar aziz
milletimizin bu giine kadar sergilediği sağdululu ve fedakArca yaklaşımınr sürdiimesi de
siirecin bir an ewel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir.
Aşılama pıogramı kapsamında her geçen giin hızla aılan aşılanan nüfus oranıyla
beraber tiim illerimizde beklenen normalleşme kaıarlarının alınması daha da kolaylaşacaktıı
13. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafindan tespit edilen kiterlere
uyularak İlçemizde eğitim kurumlarının açılma ve uygulama kriterlerinin aşağıdaki şekilde

olmasına:
_ Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullannda tam zamanlı yiız ynze
eğitim verilmesine,
- Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların yiz yijze
eğitime tam zamanlr devam etmesine,
- İükokullann 2 gün okulda seyreltilmiş srnıflarda yiz ynze,3 giin uzaktan eğitim
almasına,
- Ortaokul 5., 6., 7. sırufların 2 gün okulda seyıeltilmiş sıruflarda yüz yüze, 3 giin
uzaktan eğitİm almasına,
- Ortaokul 8. sınıflann haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yi.ze
eğitim almasına,
- Hazırhk, 9., 10., 11. sınıflarda haftada 2 gün selreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim
almasına,
- 12. sınıfların haftada 76-24 saat olacak şekilde plaılanan seyreltilmiş srnıflarda yüz
yüze eğitim almasrna,
- Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yiize eğitime devam etmesine,
- Sınavlarrn sel,reltilmiş sıruflarda yapılmasrna,
14. Kovid-l9 salgınınl kontrol altına almak amacıyla okul servis şoftirlerinin Taşköprü
Devlet Hastaıesine giderek 15 günde bir PCR testi yaptrmaslna ve takibinin okula
öğencilerini taşıyan okul müdiirliiklerince yapılmasrna,
İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, kaıar gereğince göıevi
bulıuran kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine, alınan karaılara
uymayanlaıa Umumi Hrfzıssıhha Kanrınu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım
uygulanması başta olmak üzere aykırıhğın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranrşlara ilişkin Ttirk Ceza
Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile
karar verildi.
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RISK GRUPLARINA GORE MART AYINDA UYGULANACAK TEDBIRLER
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Sağhk Bakaıhğnca

Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberiıde
belirlenen hırallar ile Maske,
Mesate, Temizlik kurallanna uymak
kaydıyla,

ytiKsEK RisKLi nöı,cn

ORTA RjSKLİ BÖLGE

Il lil 'ıı

sARI

Sağlık Bakanlığınca

KIRMIZI

l

Sağlık Bakanlığınca

Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde
belirlenen laırallar ile Maske,
Mesafe, Temizlik hırallanna uyınak

Salgın
Yönetimi ve Çahşma Rehberinde
belirlenen kurallar ile Maske,
Mesafe, Temizlik kurallarına uymak
kaydıyla,

lcaydıyla,

çox vürsnr nisrr,i nör,cn

Sağlık Bakanlığınca

Salgın
Yönetimi ve Çahşma Rehberinde
belirlenen kurallar ile Maske,
Mesafe, Temiılik kurallarına uymak
kaydıyla,

IIAFTA İÇİ SOXaĞİ ÇIKMA KIS|TLAMALARI

içi sokağa çıl«na krsıtlaması
saatlerinin 2 1.00-05.00 saatleri olarak
belirlenmesi.
Hafta

içi sokağa çıkna krsrtlamasr
saatlerinin 2 1.00-05.00 saatleri olarak
belirlenmesi.
Hafta

Hafta

içi

sokağa çıkma krsıtlamasr
saatleri
olarak belirlenmesi.

saatlerinin 21.00-05.00

Hafta

içi

sokağa çıkma kısıtlaması
saatlerinin 21.00-05.00 saatleri olarak
belirlenmesi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Hafta sonu sokağa

çıkma
kısıtlamasrnın, hafta içinde olduğu
şekilde uygulanması (21.00-05.00
saatleri aıası)

Hafta sonu sokağa çıkma
kısıtlamasrnrn, hafta içinde olduğu
şekilde uygulanması (21.00-05.00

Hafta sonu sokağa

çıkna
losrtlamasrnın Cuma 21.00
Cumartesi 05.00; Cumartesi 21:00 -

Pazartesi 05.00 saatleri

saatleri arası)

uygulanması,

1

arasrnda

Hafta sonu sokağa
kısıtlamasının Cuma

çıkma

21.00
Cumartesi 05.00; Cumartesi 21:00 Pazartesi 05.00 saatleri arasrnda
uygulanmasr,

nis« GRUpLARINı cönp MART AyINDA UyGULANACAK rB»giRLBn
nüşür nisxr,i
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65

ORTA RİSKLi BÖLGE

yürsBr nisxr,i söLcn

SARI

L]liL ]\(

YAŞ VE UZERI ILE

20

65 yaş ve üzeri vatandaşlanmız ile 20

çılona kısıtlamasrnın kaldınlmasr,

yaş altı genç ve çocuklann sokağa
çıl«rıa kısıtlamasınrn kalünlması,

65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı

gençler ve çocuklann toplu ulaşım
araçlarını kullanabilmesi,

l, ]li\1 I7

l
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YAŞ ALTINA YONELIK KISITLAMALAR

65 yaş ve üzeri vatandaşlanmız ile 20

yaş altı genç ve çocuklann sokağa

çox vürstx nisrıi nör,cn

65 yaş iizeri vatandaşlar ile 20 yaş altı

gençler ve çocukların toplu ulaşım
araçlannı kullanabilmesi,

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş

altı
vatandaşlanmız için getirilen sokağa
çıkma stirelerinin 3 saatten 4 saate
ytikseltilııesi, (65 yaş ve üzcri için
l0.00-14,00;20 yaş altı için l4.00-

altı
vatandaşlanmız için getirilen sokağa
çılıma süelerinin 3 saatteır 4 saate
yiikseltilmesi. ıö5 ) irş \ t, üzcri içın
l0.00-14.00; 20 yaş alıı Jçin l4.00-

18.00)

l8.(X))

65 yaş iizeri vatandaşlar ile 20 yaş altı

65 yaş tizeri vatandaşlar ile 20 yaş altı

gençler ve çocuklann toplu ulaşım
araçlarını kullanabilmesi,

65 yaş ve iizeri ile 20 yaş

gençler ve çocuklann şehir içi toplu
ulaşım araçlannrn kullanılınasını
krsıtlanması, (Mevcut tıy{ulaınıınrn
devaını

)

TOPLUMSAL ETKiNLiKLER

Sivil

toplum kuruluşlan,

kamu
kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlan ve bunlann üst kuruluşlan
ile birlikler ve kooperatiflerin genel
kurul dahil yapacaklan etkinlikJere;
kişi başına minimum 8 m2 alan
ayırmak ve katılımcr sayısı 300'ü
geçmemek üzere izin verilmesi.

Sivil toplum kuruluşlan, kamu Sivil toplum kuruluşlan, kamu Sivil toplum kuruluşlan, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kurumu niteliğindeki meslek kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlan ve bunlaruı üst kuruluşlan
ile birlikler ve kooperatiflerin genel
kurul dahil yapacaklan etkinliklere;
kişi başına minimum 8 m2 alan
ayırmak ve katılımcı sayısı 300'ü
geçmemek üzere izin verilmesi,

kuruluşlan ve bunlann üst kuruluşlan
ile birlikler ve kooperatiflerin genel
kurul dahil yapacaklan etkinliklere;
kişi başına minimum 8 m2 alan
ayırmak ve katılımcı sayısı 300'ü
geçmemek üzere izin verilmesi.
2

kuruluşlan ve bunlanı üst kuruluşlan
ile birlikler ve kooperatiflerin genel
etkinliklerinin
ertelenmesi, ( Mevcrıı rıvgrılımanı n
der,ı ı ı ı )

kurul dahil

nisr GRUpLARrNa cönn
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SARI

|'l]li[]ri('l

\/i

ın»ninrBn
çor vürsnx nisrr,i nör,cn
1,lli.\1

l7l

Nixırr ır,rıRısinııoRi
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki
düğünlerde katılımın kişi başına
minimum 8 m2 alan ayrmak ve
katrlrmcı sayrsı 100'ü geçmemek ve
l saatle sınırlı olmak iizere izin

Nikah ve nikah ınerasimi şeklindeki
düğiinlerde katılımrn kişi başına
minimum 8 m2 alan ayırmak ve
katılrmcı sayrsr 100'ü geçmemek ve
l saalle srnırlı olmak izere izin

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki
düğiinlerde katılımın kişi başına
minimum 8 m2 alan ayrrmak ve
kıtılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1
saatle sınırlı olmak İizere izin

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki
düğünlerde kahlımrn kişi başına
minimum 8 m2 alan ayrrınak ve
katıhmcı saysı 50'yi geçmemek ve 1

verilmesi,

verilmesi,

verilmesi,

veri lmesi,

saatle sınrrlı olmak üzere izn

YEME-İÇME YERLERİ
Restoran, lokanta, kafeterya, tat|ıcı,
pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi
yeme-içme yerlerinin (Salgın
Yönetimi Çalışma Rehberinde masasandalye arasrnda bırakılması
öngörülen mesafeye uymak kaydıyla)
açık ve kapalr alanlar için ayrr ayn
olacak şekilde 7o50 kapasite ile

Restoran, lokanta, kafeterya, Iathcı,
pastane, krraathane, çay bahçesi gibi
yeme-içme yerlerinin (Salgın
Yönetimi Çalışma Rehberinde masasandalye arasrnda bırakılması
öngörülen mesafeye uymak kaydıyla)
açrk ve kapalr alanlar için ayrr ayrr
olacak şekilde 7o50 kapısite ile

arasrnda

arasrnda

07.00-19.00 saatleri

çahşmasr ve saat 19:00-21.00 saatleri
arasında sadece paket servisi veya
gel-al şeklinde çalışması, 21.0024.00 saatlei arasında sadece paket
servis şeklinde çalışması,

07.00-19.00 saatleri

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı,
pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi
yeme-içme yerlerinin (Salgın
Yönetimi Çalışma Rehberinde masasandalye arasrnda bırakılması
öngörülen mesafeye uyrnak kaydıyla)
aç* ve kapılr alanlar için ayrı a},rr
olacak şekilde 7o50 kıpasite ile
07.00-19.00 saatleri arasında
çalrşması ve saat 19:00-21.00 saatleri
arasında sadece paket servisi veya
gel-al şeklinde çalışması, 21.0024.00 saatleri arasrnda sadece paket
servis şeklinde çalışması,

çalrşması ve saat 19:00-2l .00 saatleri
arasında sadece paket servisi veya
gel-al şeklinde çalışması, 21.0024.00 saatleri arasında sadece paket
servis şeklinde çalışması,
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Restoran, lokanta, kafeterya, tatJ,rcı,
pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi

yeme-içme yerlerinin l ():()()-2():iX)
saatleri arasında paket servisi veya
gel-al şeklinde 20.00-24.00 saatleri
arasında sadece paket servis şeklinde
çalışmasr,
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KIRMIzI

SPOR TESİSLERl
Girişlerde HES kodu kullanılması ve
seyirci./refakatçi/misafir alrnmaması
kaydıyla hah saha, ytizrne haıuzu vb.

Girişlerde HES kodu kullanılması ve
seyirci/refakatçi/misafir alrnmaması
kaydıyla halı saha, yüzrrıe havuzu vb.

saatleri

saatleri

tesislerin 09.00-19.00
arasında çahşması,

tesislerin 09.00-19.00

Halı

saha, ytiaırıe havuzu

vb.

tesislerin kapalı fufulması, (Mcvcut
uygulan-ıanın devamı)

arasında çalışması,
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Halı saha, yiizrne havuzu

vb.
(Mevctıt
tesislerin kapalı tutulmasr,
uygulan-ıanın devaıı-ıı)

