
KARAR TARiHi : 03/Ct3/2021,
KARAR NO :9

iı-çr HırzıssıHHA KURuL KARARLARı

ilÇe Hlfzıssıhha Kurulu 031031202| Çarşamba günü saat 10:0O,da Abana Kaymakamı TuğçeYlLMAZ BaŞkanlığında aŞağıda adı, soyadı, unvanıve imzal,arı bulunan üyelerin katılımı ile topIanılarak
aşağıdaki kararlar alındı.

cÜıvoEıvı :

1- ilÇemizde Korrınavirüs (CoViD -1-9) salgını l<apsamıııda iş yerlerinin çalışma saatlerini
görüşmek.

KARARLAR :

a, 04,1,I.2020 tarih ve 139 sayılı Hıfzıssıhha l(urul Kararımız.
b. 30.1,1",2020 tarih ve 144 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararımız,
c. 08.t2.2O2O tarih ve 1"47 saylı Hıfzıssıhha l(urul Kararımız.
d. 02.03,2021tarih ve OB sayılı Hıfzıssıhha l(urul l(ararımız.

Koronavirüs salgınıyla mücadele ve virüsün yayılım
kapsamında ilgi (a), (b) ve (c) sayılı kararlarımız ile bazı
sınırla mala r getirilmiştir.

Vaka saYılarıncla YaŞanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 01,Mart202I
tarihinde SaYın CumhurbaŞl<anımız başkanlığında toplanan Kabine,de; halihazırda uygulanmakta olan
tedbir ve kuralların illerin risl< grubuna göre l<ademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrol|ü
normalleşme sürecine dair temel husus ve esaslar belirlennıiştir.

Bu kaPsamda Sağlık Bal<an|ığıııca tespit edilen l<riterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük,
orta, Yüksek ve Çok Yiİksek) aYrılaral< salgın|a mücadeledeıki tedbir seviyeleri buna göre belirlenmiş
ve her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler l<amuoyu ile paylaşılmıştır.

CumhurbaŞkanlığı Kabinesi'nde belirlenen kriterler doğrultusunda ilgi (d) sayılı l<ararımız ile
lol<anta, restoran, l<afeterYa, Pastane tatlıcı vb. yeme içme yerleri ile l<ıraathane ve çay bahçesi gibi
iŞYerleri iÇin 07:OO - 19:OO saatleri arasıncla %5O l<apasite ile müşterilerine işyerlerinde hizmet
sunacak şekilde çalışabiIme imkanı getirilmiştir.

Bu doğrultuda;
r Daha önce aÇılıŞ-kaPanıŞ saatleri belir|enmiş olan işyerlerinin (bakkal, market, manav, kasap,

berber, kuaför ve güzellil< salonu, terzi ayal<l<abıcı vb.) ilçemizin orta risk grubunda yer
almaslndan dolaYı açılış-l<aPanış saat|erinin 07;00-20:O0 saatleri olarak düzenlenmesine,

iŞ bu kararın ilgili l<urum ve kuruluşlara gönderilıııesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluŞlar taııafından uyguianıanııı takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nunl 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere
aYkırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil
eden davranıŞlara iliŞkiıı Türl< Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemIerin
başlatılmasına oy birliği ile karar veriIdi.
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hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler
işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine
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