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I(rsıtlama sr:

Hafta sonlan uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma

giiniiniirı resmi tatil olması da göz öniinde bulundurularak, 31 Arahk 2020 Perşembe günü

saat 21:0O'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3ocak Pazar günlerınrn

tamamtru kapsayacak ve 4 Ocak 202l Pazarlesi günü saat 05:00'de tamamlanacak

şekilde sokağa cıkma losıtlaması uygulanmasına,
3| Ara|ık 2020 4 Ocak 2021 tarihleri aıasında uygulanacak sokağa çıkma

kısıtlaması sırasrnda, hafta sonlannda (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa

ıkma kısıtlamalanna dair 01,|2.2020 tar1h ve 83 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararlanmızla

iı,çn uııuıvıi HIFzIssIHHA KURUL KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 1611212020 tarihinde Saat 10:00,da

kaymakam Çağlar pARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadr, unvanr ve imzaları bulunan

tiyelerin katıİrrııyla toplanarak Korona(Covid- 19) virüsle mücadele kapsamında gündemdeki

konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

ctrx»Bvr:

Kast:ımonu Valiliğimiz |5ll2l202o tarih ve l21 No,lu İ1 Umumi Hıfzıssıhha Kurul

kararlan doğrultusunda ilçemizde koronavirüs (kovid-l9) salgrnr kapsamında alınacak ek

tedbirleri görüşmek.

KARARLAR:

Koronavirüs(Kovid-19)saİgınınrntoplumsağlığıvekamudiizeniaçıslndan
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fi"jki mesafeyi koruma ve hastalığın

yuyrır. ıior- kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal
-hayat 

doneminin temel pıensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yanı slra

hayatın her alanına yönilik rıüıılması gereken kurallaı ve tedbirler; Sağhk Bakarılığı ve

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanlmızrn talimatlan

doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.
Bu çerçevede 30.ii.2020 tarihli Cumhurbaşkanhğı Kabinesinde ya_pılan

degerlendirmelei dogruıtusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21:00 _ 05:00

sa.a'tleri arasınd4 hafta sonu ise Cuma gün_leri saat 21.00,de başlayacak, Cumartesi ve

pazar giinlerinin tamamr kapsayacak ve pazartesi gtinleri saat o5:00,de tamamlanacak

ş"tlİa""*tugu çıkma kısıtlamalanru da içeren bir dizi tedbirler ilçemiz Umumi Hıfzrssıhha

kurulu kararlanyla hayata geçirilmiştir.
|4.12.20i0 tarihid; Sayın Cumhurbaşkanımlzın başkanlığında toplanan

CumhurbaşkantığıKabinesinde,Kovid.l9salgıruylamücadeledegelinenaşamanrn
değerlendiriİmesi sonucunda ve İl idaresi Kanrınu,nun 1 l/C maddesi ile Umumi

Hğıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;
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belirlenen usul ve esasların, l Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazaı giinleri için
de geçerli olmasına.

||- 0l.|2.2020 tarih ve 83 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (A)
Bölümüne Eklenecek Hususla

1. Yeni bir karar alınrncaya kadar hafta sonlan uygulanan sokağa kısıtlaması
süresince bahkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumaıtesi ve Pazaı günleri
1 0.00- 1 7.00 saatleri arasrnda vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,

2. |1 .|2.2020 tarihli ve 87 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssrhha Kurul karanmızla,
vatandaşlanmrzın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir
role sahip olan online satış firmalannm servis/dağltım yapabilecekleri zaman aralığının,
vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlannda 10:00-
24.00 saatleri olarak belirlenmişti.

Lokant4 restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında
l0.00-24.00 saatleri arasrnda paket servis yapabilmeleri şeklinde uygulamanın devamın4

3. Sokağa çıkma krsıtlaması uygulanan siire ve giinlerde muaf tutulacak yerler ve
kişilere dair listeye;

- Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınıılı
kalmak kaydıyla avukatların,

- Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi
amacryla noterlerin,

Eklenmesi ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde
istisna kapsamına ahnmasına,

Yukanda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında aıukatlann özel
araçlanyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

III- |.|2.2020 tarih ve 83 İl Umumi N Hıfzıssıhha kurul kararıl B
Bölümüne Eklenecek Hususlar:

01.|2.2020 tarih ve 83 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul,Kararı (B) böliimüniin
7'nci maddesi ile yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıflan ile
ilgili uygulamanın devamının sağlanmasına, tam gtin hizmet veren resmi ve özel tiim
anaokullannın ise 15.|2.2020 taihinden itibaren yü yiize eğitime geçebilmelerine,

IV- 30.11.2020 tarih ve 82 Nolu İlçe Umumi Hıfzrssıhha kurul kararına
Eklenecek Hususlar;

Mezkur Kurul karan ile 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dahil etkinlikleri
ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve üst kuruluşlan, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı
genel kurul dahil etkinliklerin de ekle

V- 05.06.2020 tarih ve 3l e umumi Hıfzıssıhha kurul kararına
nmesıne,
Nolu İlç

Eklenecek Husus lar:
" 14) Otel, TermaUKapl ıca Otelleri, Motel, Apart Otel, Pansiyon, Kamu

Kurum ve Kurutuşlarına Ait Misafirhaneler/Kamplar ile Her Türlü Konaklama
Tesislerinde Aşağıdaki Tedbirlere Uyulmasına " başl ıkl ı Kurul kararınrn;

"C) Temizlik ve Hijyen " başlıklı böliimiiniin sonuna;

"18, Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde

mekanik havalandırma/klima sistemlerine {JV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık
y ap ılmas ı s ağl anac a h ır.

19. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konak]ama tesislerinin kapalı genel

mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun soyıda ve güçte mobil HEPA filtreler
kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve Jİltreleri sık sık değiştirİleceldir. " ,

hususIarının ekIenmesine,
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VI- ll.|2.2D20 tarih ve 87 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Karannda
Yapılacak Değişiklikler;

1. Maddesinin b bendinin: b) Ateşi normal ve her hangi bir olumsuzluğu olmayan
ve İıimiz dahilinde ikamet etmeyenlerin belirtecekleri adreste l0 (on) gün izolasyonda
tutulmalann4

Sağhk Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdtlılüğii ile yapılan şifahi görüşmede
İıimizde ikamet etmeyip ilimize gelen ve izolasyon altında tutulanlann takibinin
yapılabilmesi için HES uygulamasında değişiklik yapılmasrnrn mtimkiin olmadığı
bilgisinin ahnması üzerine ç bendinin de: ç) Belirttikleri adreste izolasyona tabi
tutulacaklann T.C. Kimlik Numaralarının muhtarlar/kollü görevlileri tarafından İlçe
Sağlık Müdtiılüği,ine iletilerek Kastamonu Valiliği tarafından hazırlanan uygulama
faaliyete geçene kadar kişilere ait verilerin manuel olarak takibinin yapılmasına,

Karar verilmi ştir.
İş bu kararın ilgili kurum ve kunıluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi

bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanrn takip ediimesine, alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssüha Kanrınu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım
uygulanması başta olmak iizere aykınlığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasın4 konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu'nun l95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği
ile karar verildi.
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