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lIÇe !,,]ıfzls.|hha Kurulu 23/oj/2o20 Pazartesi günü saat lo:Oo'da Abana Kaymakaml Tank
Buğra si:Y;]A|^'j EaŞkaniığında aŞağıc]a adü, soyadı, unvaı,ıı ve imzaları bu,unan üyelerin katıltmı ile
toplanıla ra k aşağıdaki kararlar alınc]ı.

1- llçenıizde Koronavirüs (Covid-19) ile ilgiIi alınacak tedbirier

KARARLAR :

1- İiçtmizde i,ap,lacak nikah işienıieri ile ilgili olarak,
- iki njkah n]eİasimi ar3sjnda yeterli sürenin btrak||ntasına, her nikah merasiminden sonra
saloniarın havalandırılmasına ve dezenfekte ediImesine,
- BelediYe binaları ve belediye nikah salcnları dişında gerekli olmadıkça nikah kıyılmamasına,
-\ı|:al-] ı,,]er3sim lerinin yapıldığı yerlerde hastallğln bulaşmasını engelleyecek Ve sosyal
mesafeyi koruyacak biçimde düzenieme yapılnıasına,

2- Atik|arln iopIanmaslna yönelik o|arak,
- çevre,y'e atılan veı/a bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya
m:ten7alin toııla nmasırıija azami hijyeni sağlanrnaya yönelik tedbir|erin alınmasına,- Bu kaplarnda, hususiyetle ambalaj at|ktarlnı gerek ambalaj atlk üreticilerinin gerekse şehiriç;ıiJeki ,a.lce ve sokaklardan top]ayanlara 7önelik otarak pandemi deram ittigi süiece,
maske, eldiven, klYafet gibi korul'tı6u ekipman temini yönünde gerekli tedbirlerin alı-nmasına,- Tıbbj aLıkıarln toPlannlası, laşınına5ı steriıizasyonu sürecınde daha hassa davranılmasına,konı iie ilgili a|ınan karerlarcaki hususlaı.ın periyodik olarak Belediye ve il Tarım ve ormanMüCürlüğü ile KolIuk Kuwetlerince denetlenme:;ine;

3- ilçernizde şehirlerarası yolcır taşlmaclllğ: faaliyetleri kaosamında taş|macllarln;
- Yapacakları sef€rlerde görsel yayın cihazlar]n.la yolculara koronavirüs i|e ilgili bilgilendirmeyap,!nas; ile v6|çul3rln kişiscl hijı7ene i3rş, .]uyaIlı olmaları yönünde gJretıı 

*uyarİıaraa

bu lu nı_ılmas:na,
- \'ap]]an her seferden soJ']ra otobüst-o teııiztik Ve dezenfekte işlemlerinin titizliklevapıimasına,
- Sağ|lk Bakanlığı tarafından belirlenmiş hijyen kuraılarına riayet eden mola yerlerinin tercihecjiirnesi hususlarünt tüm yo|cu taşımacılığını vapan firrnaIara duyurulmasına,
- Yapılaca( seferlerce, otobüs peı'soneli ce dahii yCıcularln ellerinin temizliğinin sağlanmaslnıten.,]İen.lıır:ıi:likiçinlieleııfektanvekolonyanıııotobüslerdebulundurulmi-sına,
- H?sr'-r Oidtığtl Şüphesi olan yolcular icin en arkadaki koltukların bu durumdakl yolcularıntajinanjsIia teı-ııinen boş rutu lmasına,
- İiasaa öldüğu değerlendirilen yolcutarın arka koltuklara yerleştirilerek bu yolculara ağızmaskesi yerilrnesine,

4- ilçemizde 4925 sayıIl Karayolu Ta§ıma Kanununa Ve Karayolu Taşlma Yönetmeliği
çeı.çevasii-,cie iaaİiyet yüriiten taşlmacılaIlmız tarafından;
-Yoı,;tı ıaŞırnacl]iğü faali/eti yürüten fi!-nıa]nrın, seyahat esnasında verilen dinlenmemoıelafında, moıa esnasında taşlt içe,i5intle dezent'ektan işlem|erinin yapılması ile taşlta
çükmak, iım§k tutinak Jeya ko' ciayamak ıçin yapılmış .p.."rı.r,"-ii.""i.ni"iin.
tem;2lenmesi6e,

5- Tarlm Ve orıııan Bakanlığı'nın 13.03.2020 tarih Ve 889320 sayllı yaz|sında;
haı-ıgi aı,naçla olursa olsun tüm ülkelercen gelen e*zotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibikhai,v6n1,., köpek, kedi, tJelincj}i, süs balıkiarı, sü-riingen, kemir8en, evcil taVşan Ve tümkuslaıın, ycIcı lıeraberi ve 1icari kapsam.Ja üikemize giraşinin askıya alındığı belirtilmekteolup, söz kolıus'-ı tedbirin ye:ine gL,tiritmes;niı, aIınaıı kaĞrların ilgili firmalara duyurulmasına,

GÜNDEM __,_ :



aksine hareket eden firnıalar içinde karayoiu Taşlma yönetmeıiği çerçevesinde işlem tesis
edilmesıne,
Alınan lcararlardaki huşu!aı'ln periyodik olar.:k tselediye, Koıluk Kuwetleri Ve ilgiıi kurumlar

tarafıncjan denetlenmesi ile kararların tüm yolcu taşırnacılığı yapan firmalara duyurulmasına,
İş bu kararın i|gili kurum ve kuı.uluştara gönderiImesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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Belediye Baskaıı, İlçe Tarım Mü uru
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