
T.C.
TAŞKöPRü KAYMAKAMLİĞİ

İlçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No : 85
Karar Tarihi : 07.12.2020

ir,çn uvruııi HIFzIssIHHA KURUL KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 0711212020 tarihinde Saat l6:00'da
Kaymakam Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları bulunan
üyelerin katılımıyla toplanarak Korona(Covid- 1 9) virüsle mücadele kapsamında gündemdeki
konular görüşülerek kaıara bağlanmıştır.

GI]NDEM:

Kastamonu Vatiliğimiz 07112/2020 tarih ve l18 No'lu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul
Kararlan doğrultusunda ilçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamrnda online yemek

ve market siparişleri hakkrnda alınacak ek tedbirleri görüşmek.

KARARLAR:

Koronavirüs (Kovid- 19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal

hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarlnrn yanı sıra
hayatın her alanına yönelik ulıılması gereken kurallar ve ön_lemler; sağlık Bakanlığı ve

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanrmızın talimatları
doğrulfu sunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınrnrn yayılımında tiim Dtinya'da
ve özellikle Avrupa'da hızlı bir arüş yaşandığı ve Ülkemizde ve ilimizde de vaka ve hasta

sayılannda yükseliş görüldüğü kamuo}unun malumudur.
Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu'nun lllC maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha

Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;
01.12.2020 tarihli ve 83 Nolu İlçe Umumi Hıfzrssıh}ıa Kurul Karanmız ile hafta

sonları; cuma saat 21:OO pazartesi saat 05:00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise

akşam saat 21:00,de baştayıp ertesi giin saat Os:OO,te bitecek şekilde sokağa çıkma
kısıtlaması getirilmiş olup bu çerçevede;

1_ Market, bakkal, manav, kasaplaı, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının

hafta sonları l0:00 - 17:00 saatleri aıasmda faaliyet gösterebileceklerine,

2_ Lokanta ve restolan tarzı işyerlerinin hafta sonları l0:00 _ 20:00 saatleri ansında

sadece paket servis şekliıde hizmet sıınabileceklerine,
3- Tüm işyerlerinin hafta içi saat 20:00'de kapanmasına,

içişleri Bakantlğrmızca yayımlanan "30.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında
Sıkça Sorulan §orulara" (1'inci ve 3'iincü Sorular) verilen cevaplarla lokanta, restoran,

kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalannrn;

$

-Hafta sonlan 10:00 - 20:00 saatleri aras da paket servis şeklinde,



-Hafta içi lO:00 - 20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20:00 - 24:00
saatleri arasında ise telefonia ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet
sunabilecekleri açıkhğa kaıuşturulmuş olup uygulamanın bu açıklamalar doğrultusunda
devamına

4- Sokağa çıkma kısıt|aması uygulanan süre ve giiırılerde, açık kalmasına izin
verilen market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması si.iresince alkol satışının
yaprlmamasına,

5- Hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sadece ekmek
ve gıda satışr yapan büfelerin 10:00 - 17:00 saatleri arasında açık olmasın4 tekel büfesi
niteliğindeki yerler ile alkol satışı yapan büfelerin kapalı olmasına,

Karar verilmiştir.
İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince göıevi

bulunan kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptnm
uygulanması başta olmak iDere aykınlığın durumuna göre Kanun'un ilgi|i maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden dawanışlaıa ilişkin Tiirk Ceza
Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği
ile karaı verildi.
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