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Qivril

ir-qE uuturri HTFZISSIHHA vrEcr,is KARART
Qivril ilge Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 Sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 23.
Maddesi gereEi. Kaymakam ArmaEan ONAL baskanhErnda toplanarak olasr salgrnrn
iinlenmesi amaclyla vaorlacak gahsmalar giirii$filerek a$aEldaki kararlarr almrgrrr.

l- iqigleri Bakanhfrnrn 1610312020 tarihti genelgesinde belirtilen umuma aqrk yerlerin
geqici olarak faaliyetlerinin durdurulmasrna ydnelik gerekli uygulama ve denetimleri yapmak iizere
kolluk ve zabrta g6revlilerince denetimlere aflrrhk verilmesine, faaliyetine miisaade edilen lokanta
ve restoranlarda miigteriler arasrnda en az bir metre olacak gekilde oturma diizeni almalarr gerektifi
hususunun igletme sahiplerine teblif edilmesine; aynca sorumlu ve gdrevli ilge miidiirliikleri ve
sivil toplum kuruluglarr ile siirekli koordinasyon saflanarak ahnan kararlarrn uygulanmasrmn
gtinlfk olarak ilgili kurumlarca takip edilmesine,
2- Ganyan bayii olarak faaliyetlerini siirdiiren igletmelerin faaliyetlerinin devam crmesi,
ancak bu igletmelerin iginde yer alan, vatandaglarrn toplu olarak yarrg si.irecini ve sonuglannr takip
ederek vakit geqirdikleri kafe, oturma alam, v.b. yerlerin faaliyetlerinin engellenmesine, oteller
btinyesinde bulunan SPA, hamam, spor merkezi, disko, v.b. faaliyetlerin durdurulmasrna,

3- ilqemize umre ibadetinden ve yurt

drgrndan donen vatandaglanmrzrn drinUglerinden
gtin
itibaren 14
stiresince acil saflrk durumu drgrnda evden qrkmamasrna, aynca evdeki izlemlerinin
takibinde saflrk personelerinin yanr srra ilge mtiftiiliifiii umre grup gdrevlisi ve kolluk kuwetleri
tarafindan 6nlem ahnmrg olarak, dikkatli bir gekilde ziyaretlerin yaprlmasrna,

4- Her kurumun kendi alanrndaki birimlere asmak veya personeline dafrtmak iizere ihtil'aq

oldulu kadar afig ve brogtirii Sa[hk Bakanhfr Halk Saflr[r Genel Miidiirlii[ii'niin

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ internet sitesinden indirerek basnrmasrna, ayrrca ilqcmiz Belediyesince
afig ve g6reseller hazrrlanarak uygun meydan ve caddelerde bulunan led tabelalarda ve
bilboardlarda yayrnlanmasrna,
5- Cenaze tdrenleri ile ilgili olarak; ilqe Miiftiiliigiince cami hoparldrlerinden, llelediyelcrce
ilan hoparl6rlerinden cenaze defin iglemlerinin miimktin mertebe kalabahk ortamlar olugturmadan
yerine getirilmesi, taziye ziyaretlerinin toplu bir gekilde yap mamasr ve taziye evleri ilc gadrrlarrnrn
ortaya qrkarabilecefi riskler nedeniyle kullanrmrna bir siire ara verilmesi iqin vatandaglarrmrz-rn
bilgilendirilmesi hususunda uyarr anonslan yaprlmasrna,

6- ilqeler arasr ve gehirigi toplu tagrma araqlarrna fazla yolcu ahnmamasr ve ayakta yol<:u
talrnmamasl iqin gerekli tedbirlerin ahnarak trafik denetimlerinin anrrrlmasura,

genelinde kurulan paz yerlerinden kapah olan pazar yerlerinin
kullandrrrlmamasrna, aqrk pazar yerlerinin de I metre mesafe ile tezgahlarrn kurularak

7- ilqemiz

kullandrnlmasrna,
8- Kurum ve kuruluglann alan dezenfeksiyon iglemlerinin Belediye tarafindan yaprlmasrna,

9- Kamu kurum ve kuruluglarr tarafrndan kendi kurumlarrnda kigisel hijyenin saflanmasr
amactyla uygun yerlere, yeterli sayrda el dezenfektanlannln temin edilerek kullanrlmasrnrn
saflamlmasrna,

10- ilge genelinde topluluk halinde yaprlan sosyal etkinliklerin (dUEtn, mevliir, asker
epencesi, yaEmur dualan, v.b..) bu siire zarfinda ertelenip yaprlmamasrmn saflanmastna,
Oy birligiyle karar verilmigtir.
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