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İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 12l04l2o21 tarihinde Saat l8:00,da

kaymakam Çağlar pARTAL başkanhğında aşağıda adı soyadl, unvanr ve imzalarr bulunan

tıyeıerin katrıimıyla toplanarak giiıııdemdeki konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

GUNDEM:
Kastamonu Vali |iğimiz |210412021 tarih ve 2021128 Nolu il Umumi Hıfzıssıhha Kurul

Kararlan doğrultusunda, ilçemizde Koronavirüs (Kovid_l9) salgını kapsamında "Ramazan

Ayı Tedbirleri" hakkında görüşmek.

KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-l9) salgınının; toplum sağlığı ve kamu_ düzeni

açısından oluşturduğu İirki yon"t*" vJ hastalığın yayılım luzını kontrol altında tutmak

uilu"ryıu. salgınla 
*mtıcadele 

siirecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe

kurallannın y-ur, .r.u hayahn her alanrna yönelik uyulması gereken kurallar ve _önlemler;
sağlık Bakanlıgı ve koronavirüs Bilim kurulunun önerileri, sayın cumhurbaşkarumızın

tatİmatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir,

Gelinein aşamada mutasyona ,g.uyro kovid_l9 virüsünün dtinya genelinde

hastalığın yayrlrmin, artırdığı, ülklmizde ,i iti.ird" de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle

gti.ltit" r"l.İ, yoğun bakım ve entübe hasta sayılannda artış yaşandığı kamuolunun

malumudur.
İti. i.ıu. alemi içiı bireyse1 anlamda an!ıma ve yenilenme bilincimizi, .sosyal

boyutta ise yardımlaşma ve dayanişma duyarlıhğımıa gözden geçirdiğimiz bir müasebe

donemi olan ve milli/manevi duyguların yoğun şekilde tezahiir ettiği mübarek Ramazan

"vr"o", 
oi"a* beri uygulanması geleneksel hale gelen bazı dawanış, etkinlik ve uygulamalar

toplumsal hareketliliği artırdığın-<lan salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk

oluşturabilmektedir.--- - B; çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak

edeceğimiz miibarek Ramazan ayı miinasebetiyle aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği

değerlendiri lmektedir." B, kup.u-da, halk sağlığını korumak ve Koroıavirüs (Kovid_l9) salgınınrn kontrolü

u-u"ryıu'iİ if."ri i-rn ,irn l ııc maddesi ile Umumi Hrfzıssıhha Kanunu,nun 27 ve

72'nci maddeleri kapsamında;
1. vatarıdaşiarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık gruplan

bir araya getiren her türtü etki;[ğe ve iftarladırlarrna müsaade edilmemesine. Bu noktada

son ddneiııerde salgının yayılıminda ev içi butaşma oranınrn yüksekliği hususu da göz

öniinde bulunduruıaraı< vatandaşlanmızrn ift- ,"yu sahurlarda misafir kabul etmemeleri

konusiında farkindalıklarını artlracak faaliyetler ve duyurulara önem verilmesine,* '* 

'. 

birr;.t işleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi

bu yıl da teravih namazlannın-evde kilınmaslna devam edilmesine, öte yandan salgınln

oiui*aueu riskin arttırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere

çeşitli ylrlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlarımıza sık slk
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3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati

ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin

önlenmesi amacıyla finnlardaki özel sipariş üretim de düil pide ve ekmek iiretiminin iftardan

1 saat önce sonlandrnlmasına ve iftar saatine kadar sadece satış yapılmasına; iftardan sonra

fırınlarda iiretim, satış ve diğer hazırhk işlemlerine devam edilmesine,
4. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için ilçenin kendi

dinamiklerini değerlendirerek ve bu stiıreç içerisinde oluşmasr muhtemel yoğunluklar göz

önünde bulundurularak ilçe genelinde gerekli önlemlerinin alınmasına,
5. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde

oluşabilecek kalabalrkların oluşturacağı riske kaışı yetkili birimlerce fizİki mesafe kurallannln

eksiksiz uygulanması başta oImak üzere gerekli önlemlerin alrnmasının sağlanmasına,

6. fuar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak

iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediye ile gerekli koordinasyon sağlanarak

toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayrsrnrn arttırılmasınrn sağlanmasına,' 7. Ramaza., ayı boyunca yoğunlaşan mezarlrk ziyaretlerinin kontfollü olarak

yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çlkışlar ayn olarak planlanacak, fıziki mesafe kuralı

ve maske kullanımına ilişkİn kontrollere ağırlık verilmesine,
8. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz öniinde

bulundurularak market ve pazar yerleri olmak i]aere kalabahklann oluşabileceği alanlarda

fiziki mesafe koşullannın korunmasma yönelik her tiirlü tedbirin alınmasına,
9. Ramazan ayını firsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma./işletmelere yönelik

denetimler arttırrlması ve aykrrı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari

işlemlerin ivedilikle yapılmasına,' 
10. İçerisinde barındırdlğı şefkat ve merhamet duygulanyla birlikte bir_.sosyal

sorumluluk ;yı da olan Ramazaida toplumsal dayanışma/yardımlaşma duygu ve faaliyetleri

en üst seviyeye ulaşmaktadır. Bu dogruituda kaymakamlık ve ilgili kurumlar aıaslnda gerekli

koordinasyon sağlanarak dar gelirli vatandaşlarımlzın gözetilmesi, başta öksüz/yetim çocuklar
olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarrmrza her türlü desteğin verilmesi hususunda

azami galretin göSterilmesine,
ii. ıı"pı.ıri" birbirimize karşı sorumlu olduğu bu siiıeçte, salgınn yayllım hzının

kontrol altında tutulmasl ve ilçe genelinde günliık vaka sayrlannın tekrar düşiirülebilmesi için

allnan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tiiıın kesimlerince eksiksiz u}ulmasma ve

dinaınik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz

şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülmesine,
Karar verilmiştir. İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar

gereğince görevi bulunan ku-. ," kuruluşlar tarafından uygulamanrı takip edilmesine,

iırnu'n turiıuru uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 282,nci maddesi gereğince

idari yaptırım uyğulanması başta olmak üzere aykırılığm durumuna göre Kanun'un ilgili

maaaeıe.i geregince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davraıışlaıa ilişkin Türk ceza

kanu.rr,nu-n ı9-5,inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmaslna oy birliği ile

karar verildi.
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