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İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 05/02/202| tarihinde Saat 10:00'da
Kaymakam Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzalan bulunan
üyelerin katılımıyla toplanarak Korona(Covid- 1 9) virüsle mücadele kapsamında giindemdeki
konular görüşülerek karara bağlaıımıştır.

ct-ıNnEıvı:

Kastamonu Valiliğimiz 04l02l202l tadh ve 2021/4 No'lu , İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurul Kaıarlan doğrultusunda ilçemizde Koronavirüs (Kovid-l9) salgını kapsamında çiçek
satışı yapan iş yerleri ve koronavirüs tedbirlerin istisnası hakkında görüşmek.

KARARLAR:

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızınl kontrol altında tutma amacıyla Sağhk Bakanlığı ve Koronaviriis Bilim
Krırulunun önerileri, Sayın Cumhubaşkanımzm talimatlan doğrultusunda birçok tedbir
karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci
maddeleri kapsamında;

A_ ÇİÇEK SATIŞI YAPAN işvnnr,nni:
Ol.|2.2020 tarihli ve 83 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul karanmız "A-Sokağa

Çıkma Kısıtlamaları" böliimiinde hafta sonlan için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması
süresince gtin içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin diizeniemelere ve sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verilmiştir. 30.|2.2020 tarihinde
giincellenerek İçişleri Bakanhğı intemet sitesinde yayınlanan sıkça sorulan sorulardan 12.

soruya verilen cevap ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan
işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdiirebileceği
belirtilmiştir.

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz öniinde bulundurularak çiçek
satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü
20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde
10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında
evlere servis şeklinde hizmet sunmasınrn uygrın olacağına,

B- KoRoNAViRÜs rrnninınnİ İsrİsNasr rraxrrını,,
Koronavinis salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.202l
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kararlar doğrultusunda yüz yiize örgiin eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştınlmış
olup bu çerçevede;

1.Milli Eğitim Bakanlığınca örgiin eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının
öğrenci/öğretmerı,/çalışanlarının durumlannı eğitim kurumlannca verilecek kurum adresi ile
çalışma,/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, gi.izeIgah ve ilgili
saatlerle sırurh olacak şekilde 01.12.2020 tarihli ve 83 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararının "A-
Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" böliimü ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasrndan muaf
tutulmasına,

2.Yukandaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlannın
öğrenci/öğretmerı./çalışanlanndan 65 yaş ve tizeri ile 20 yaş altı kalanların 01.12.2020 tarihli
ve 83 Nolu Hıfzrssıhha Kurul kararınrn "B-Yeni Krsrtlarna ve Tedbirler'' böliimü ile
getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlannı (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma
kısıtlamasından muaf tutulmasına,

C- MiLLi EĞiTiM BAKANLIĞININ isTEĞE BAĞLI DEsTEKLEME vE
YETişTiRME KURSLARJNA DEVAM EDEN 20 YAŞ ALTI ÖĞnB^aciLBRİx
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI:

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarihinde almrş olduğu 112 kararı ve İlçemiz
Umumi lıfzıssıhha Kurulunun 19.11.2020 tarih ve 79 sayılı karan doğrultusunda 20 yaş altı
vatandaşlanmızın 13.00-16,00 saatleri arasında sokağa çıkmalanna izin verilmişti. Aynca
01.12.2020 tarihli ve 83 Nolu kararımızda ise 20 yaş altı vatandaşlarımızın 13.00-16.00
saatleri arasında toplu taşıma araçlanndan faydalanmalarına krsltlama getirilmişti.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığının20.01.202l tarih ve E_t6915068-410.99-19434562
sayılı yazısıyla;

- Milli Eğitim Bakanlığına bağh resmi okullarda, sekizinci ve onikinci sınıflarda
öğenim gören öğenciler ile örgiin ve açık öğretim kurumlanndan mezun olanlara yönelik
isteğe bağh destekleme ve yetiştirme kurslannın,

- Özel Ögretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel okullardaki
sekizinci ve onikinci sınıflannda öğrenim gören öğenciler için yjjz We takviye kuıslannrn,

- Özel Ögretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel öğıetim
kurslannın onikinci sınıf öğrencileri ve mezunlar için yiiz yüze eğitimlerin, 22.0|.202l
tarihinden itibaren başlayabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu kurslara katılacak 20 yaş altı vatandaşlanmızın yaşayabilecekleri olası
mağduriyetlerini önlemek amacıyla,

l. 20 yaş altı vatandaşlarımızdan söz konusu kurslara katılacak olan_ların, sokağa

çıkma kısıtlamasmrn olduğu gün ve saat dilimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
tutulmalanna,

2. Söz konusu kurslara katılacak 20 yaş altı vatandaşlarrmızın sokağa çıkma
kısıtlamasının olduğu $in ve saat dilimlerinde toplu taşıma araçlanndaıı
faydalanabilmelerine,

3. Toplu taşıma araçlannı kullanacak 20 yaş altı vatandaşlanmızın ulaşımlarrnı
sağlayacak olan otobüs, minibüs, dolmuş gibi toplu taşıma araçlan ile özel veya kamuya ait
öğrenci servislerinin, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı "Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde belirtilen;

-*14. KENT iÇi ULAŞIM ARAÇLARI (MİNiBÜSLER, DOLMUŞLAR, HALK
oToBÜSLERi, BELEDiYE OTOBÜSLERİ VE DiĞERLERb iLE İLGİLİ ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER" ve "78. CoVID-lg KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI
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GEREKEN ÖNrBlll-gR' başlığı altındaki 78.12. Servislerde Alınması Gereken Önlemler"
bölümlerindeki tedbirlere eksiksiz uymalanrun sağlanmasına,

Karar verilmiştir. İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
geıeğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine,
ahnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanrınu'nun 282'nci maddesi gereğince
idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykınlığın durumuıa göre Kanun'un ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranrşlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile
karar verildi.
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