
iLçE HıFzIssIHHA KURULU KARARI

Karar No : 1

Karır Tarihi : 2210| 1202|

kullanmalanna izin verilmesine,

Keciborlu ilçe Hıi2ıssıhha Kur ulıı 22,ü,2a2I CUMA giirıü saat 10,00'da Kaymakam

rarısin aKSU Başkanlığında toplandı,

1-İlimizde faaliyet gösteren Spor Salonlan .ve Soor Merkezilerinin Saglık

Bakanlığınca yayınlanan c?iv#is 
"#c,n 

Yonrti_i v" Calısma Rehberinde belirtilen

hususlara riayet ederek ıiö"ıizöii*ihinden itibaren sosyh m"safe temizlik hijyen

kurallanna uüT nak kaydıyla açılmasın4

2- Vatandaşlaıın nndevu sistemi ile Spor Salonlan ve Spor Merkezlerini

3- a) Spor Salonları ve Spor Merkezlerine girişlerde tiim vatandaşlaıa Hayat Eve

Sığar (HES) toau sorguıaiiai;r_--i""ın,l*; kendi biinyesinde görevlendirdiği

görevlilerce yaprlmasına,
b) HES kodu olmayan vatandaşlanmıza sorgulama yapan görevlilerce Sğık

Bakanhğrun Hayat Eve Srğ* rrleSl mobi1 uygularnası veya e-Devlet uygulamasmdaı

HES kodu alınması konusunda yardrmcr o1unmasrn4-*.- - J ııgs kodu .,fuskii,, görülen kişilerin Spor Merkederine alrnmamasına ve

kolluk kuı,vetine bildirilmesine,

4_ su şebekesi mevcut oları titm yerleşim yerlerinde içme ve kullanma suyıınun

kesintisiz ol'arak şebekenin en uç noktalannda 0,5 ppm klor olacak şekilde diizenli

olarak klorlanmasına

Anıları Kararlann "Sokığa Çıkma Kısıtlıması Uygulanan Süre ve Günlerde
Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste'ye";

6-Motorlu taşıt siirücü kurslan, havacılık ve denizcilik kurslan, özel ulaştırma
hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslan ve iş makheleri stirücü eğitim
kurslanna devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonlan diizenlenmesi zorunlu olan
direksiyon eğitim sınavlan ile diğer teorik ve uygulama sınavlannda görev alan
komisyon görevlileri, usta öğIeticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler,

7-Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformıında
yayınlanmak tizere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöFetim okuVkurumlannda
çalışmalan devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini
yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmalann koordinasyonunu sağlayan personel,
hususlannın eklenmesini

/z

5-Araç muayene istasyonlan ve buralarda çalışan personel ile araç mrızıyene

rarıdevusu bulunan taşıt sahipleri,

Y---rv



Yukanda alınan kararlann ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, 
ttim kolluk, ve

beledive zabıtası birimleri tl,'lİ;;lt"k;"" l""lug*,o 
^tarafından 

konunun axrp

H'#.Jİ ,;;rmuJu l,",t,*gi bİ aksaktığa meydan verilmemesıne,

Alrnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssüha Kanununun ilgili maddeleri

sereğince idari işlem ",l, 
,ai'##İJ;;;;ç l"ı,kil,:d,n 

dawaruşlara ilişkin Tilrk

b"ru K**** l95 inci mal'"deji;;;;;;;;.ü adıi işıemıerin başlaıılmasına

Alınan bu karann Belediye Baskg]p1 ilgili kurum ve kuruluşlara

gOnderilmesine Jybİrligi ile karar ve i\miştir,22l 0| 12021
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