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Keçiborlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10.12.2020 PERŞEMBE cıınü saat 10.00'da
Kaymakam Tahsin AKSU Başkanlığında toplandı.

Koronavirüs (Covid-l9) salgınınrn toplum sağlığ ve kamu diizeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayrlrm hızını kontrol altında tutrna amacıyla Sğık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunıın önerileri, Sayın Cumhurbaşkanrmızın talimatlan doğulfusunda birçok tedbir karan
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Covid-l9 salgınının yayılımmın önlenmesi, olırmsuz etkilenmenin en az seviyeye
indirilmesi, enfeksiyonıınun hızh ve etkin kontrolü, Sağlık Bakanhğı Bilim Kurulu
tavsiyelerine uygıın şekilde alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini artırarak istenilen hedefe
ulaşılması, ülke olarak içinden geçtiğimiz si.irecin hassasiyeti ve önemi, vatandaşlanmıza
sunulan hizmetin devamlıhğı ve kalitesi için İlimiz genelinde geçerli olmak iizere;

Bu kapsamda;

a) Milli Eğitim Bakanlığınıı resmVözel örgtiı ve yaygın tiim eğtim faaliyetlerine 3l
Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilnesi karan gereği okullann kapalı
olması nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdilrlüğtlne bğlı görev yapan memrıı, hizrrıetli, kadrolu
işçi ve TYP (Toplum Yaranna Pıogramlar) kapsamında çalışan diğer personellerin ihtiyaç
dululması halinde geçici olarak filyasyon ve süa çalışmalannda sağlık peısonellerine yardımcı

olmak i.izere Kaymakamlık Makamı taraflndan İlçe Sağlık Müdiiılüğii emriıe
görevlendirilmesine,

b) İlçe Milli Eğitim Müdilrlüğilne bağh okullarda iıız yine eğitime başlanması

durumunda ilgili personel görevlendirrnelerinin sorılarıdınlmasına,

c) Konu ile ilgili tedbirlere ilişkin yapılacak uygıılaınalarda, Umumi Hıfzıssıhha
Kanrrnu ve diğer mevzuat hiikiimleri çerçevesinde, zaİflai, yer ve sayınrn Kaymakamlık
Makamı tarafindan belirlenmesine,

Pazar yerlerinde 4 m2 ye 1kişi düşecek şekilde di.izenleme yapılmasına ve yoğunluğun

kontrol edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan siire ve giinlerde,açık kalmasına izin verilen
market,bakkal vb.iş yerleıinde;
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Sokağa çıkma kısıtlaması siiresince alkollü içecek satışı yapılmaması ve belirtilen
işyeri sahiplerine krsrtlama siiresince alkollü içecek satamayacak_lanna dair bilgilendirmenin
yaprlmasrna

Yukanda alnan kararlann ivedilik]e planlanmasına/uygulaırm.ısın4 ti.im kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlanmız tarafindan konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan kararlara ul,rnayaıılara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlaIa ilişkin Tiirk Ceza
Kanunrrnrın 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasrna

Alınan bu karann Belediye Başkanlığı ilgili kurum've kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmi ştir.10.12.2020
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