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iı,çn HIFZIssIHHA KURULU KARARI

Karar No :40
Karar Tarihi : l3ll2/202l

Keçiborlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu |3.|2.202I Pazartesi gilnü saat 10.00'da
Kaymakam Tahsin AKSU Başkanlığında toplandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 28.06.202I tarlh
ve 2021136 sayılı Kararıyla kademeli normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve
esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema salbnhnnın Sağlık Bakanhğr Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına
uyulmak kaydıyla 01 Temmuz202l tarihinden faaliyet gösterebilecekleri belirtilmiştir.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 23.08 .202l taihve 202Il37 sayılı Kararında ise aralarında

tiyatro ve sinema salonlarrnın da oldtığubazı yerlere girişlerde aşılı yada geçirilmiş hastalık
konumunda (Covid-l9 hastalığı sonrasl bilimsel olarak bağışık kabul edilen stireye göre)

olmayan kişiler için 06 Eylül 202l Pazartesi gtiniinden itibaren negatif sonuçlu PCR testi
zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından tiyatro ve sinema salonlanna
girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif
PCRtesti bulunmayankişilerintiyatro ve sinema salonlarınakabul edilmemesi diizenlenmiştir.

Sinema salonları ve tiyatrolar için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 23.08.202l tarih ve
202|137 sayılı Kararı ile getirilen hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi

bulunmayan kişilerin sinema salonlanna kabul edilmemesi dtizenlemesi ile Sağlık Bakanlığı
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk
uygulamasırun kaldınlması sonrasında;

l-Sinema salonlan ve tiyatroiar için kapasite sınırlamasına yönelik daha önce
alrnmış ohn İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararlannın kaldınlmasına,

2-Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgn Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer
verilen mesafe koşulları dışrnda herhangi bir kapasite srnrrlamasına gidilmemesine,

3-Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya
aşılı olmayan durumda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlanna girişlerinde negatif
PCR testi ibraz etmelerine, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasınrn aynr

şekilde sürdürülmesine,
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Yukanda alınan kararlann ivedilikle planlanmasına/uygulanmzısına, tiim kolluk ve
belediye zabrtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluş|arımız tarafından konunun takip
edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden dawanışlara ilişkin Tük
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına

Alınan bu karann Belediye Başkanlığı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile kaıar verilmiştir. 13.12.202I
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