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iıçr HıızıssıHııe KURUL KARARIAR|

llçe Hıfzıssıhha Kurulu 78/03/?o?0 Çarşamba günü saat 10:O0'da Abana Kaymakamı Tarık
Buğra SEYHAN BaŞkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin katıiımı iie
toplanılarak aşağ|daki kararlar alındı.

GÜNDEM

1- KoronaVirüs (covid-19)

1-ilÇemizde bulunan tüm okulların, (Resmi ve Özel) yurtların, pansiyonların, Camilerin dezenfeksiyon
faaliyetlerinin devamına ve yapılan çalışmalar hakkında Kaymakamhk Makamına bilgi verilmesine,

2-Tüm Resmi Kurumların kendi bünyesinde genel temizliğinin 2 saatte bir ı./10O |ük çamaşır suyu ile
yaplımaslna kurumlarda bulunan klimaların temizliğinin ve baklmının yapılmasına,

3- llÇemizde bulunan Abana ilçe Devlet Hastanesinde normal hasta zıyaret saatlerİnin 18:oo ile 20:00
arası olarak sınırlandırılmasına,

4- Kronik hastalıklara ait ilaÇ raporlarının Haziran 2O2O sonuna kadar otomatik o|arak uzatıldığının
halka duyurutarak hastaların ilaç raporu için hastanelere gitmesinın önlenmesi için halkın
bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bildirgenin haIkımıza duyuruIması,

5- İÇiŞleri Bakanlığı iller idaresi Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs l6/o3/2ozosaat 24:Oo itibari ile
geÇici bir süre faaliYetine son verilen ilçemizde bulunan Umuma açık istarahat ve eğlence yerleri
olarak faaliYet Yürüten Ve Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada buıunarak hasİalığın
bulaŞma riskini arttıracağı değerlendirilen Nişan/Düğün SaIonu, Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe, Gazino,
Birahane, Taverna, Kahvehane, Klraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargiıe salonu, internet iafe, her
llr|l gyr" salonları (Atari,Playstation vb.),her tılrlü kapalı İocuk oyun alanları (AVM ve |okanta
içindekiler dahil), çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj
Salonu, SPA ve SPoıı Merkezlerinin i18ili genelge kapsamında kapalı olup olmadığının Kolluk Kuwetleri
BelediYe BaŞkanlığı denetim 

. ekiplerince denetlenmesine, kural|ara ,y..y",İ işletmeler hakkındagerekli cezai Yasal iŞlemlerin uygulanmasına, ayrıca pastane ve çay ocaklarının önündeki masa ve
sandalyelerin kaidırılmasına;

6-. iÇ§ieri Bakanlığl'nın ilgili 8enelge kapsamında Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları veeğitimler dahil insanları bir araya getiren her türlü toplantl ve faaliyetlen: geçici bir süredurdurulduğuha dair kararın Belediye Ba§kanlığınca anons ettirilınesine,

7- yurtdlşında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecritoldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayllmaları,

8- Hamilelerin, yasal süt izni kullan_anlann, engelli çalışanların yönetici pozisyondakiler hariç 60 yaş veüzerinde olanların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar,kanser hastalann, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve di;be;, ı.ıp'o"il.İ İurğ;kl;n;';.r""
nakli olanla1 kronik hastalar) 16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmaları,



9. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşİarının faaliyetlerinin devamını sağ|ayacak şekilde gerekli tedbirlerin
alınması ve zorunlu hizn]etıerin yiırütL]lmesi için asgari seviyede personel bulundurulmasl kaydıyla
kamu kurum ve kuruluşları başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışan|arının
yıllık izin taleplerinin karşılanması, yılIık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin
kullandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


