
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04/11/2020 Tarihli ve 123 Sayılı Kararı

   İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Koronavirus (COVID-19) salgını ile ilgili alınması gereken ek tedbirlere ilişkin 04/11/2020 tarihli ve 123 sayılı kararıyla;
 
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 03 Kasım 2020 tarih ve E-89780865-153-18089 sayılı genelgesi kapsamında Koronavirus (COVID-
19) salgınıyla ilgili alınması gereken ek tedbirleri görüşmek ve özellikle son dönemlerde Avrupa kıtasında salgının seyrinde artış görülmesi nedeniyle ülkemizde
de benzeri durumlarla karşılaşılmaması amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe
kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde
uyulması gereken kuralları ve önlemleri belirlemek üzere toplanmıştır.

Bu amaçla;

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nca hazırlanan ve yayımlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili Kurulumuzun daha
önce almış olduğu kararlarda belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde
bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının
sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine,
Kurulumuzun 21/07/2020 tarih ve 98 sayılı kararında almış olduğu;

“Korona virüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz’dan itibaren
lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine
yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunmalarına,”

şeklindeki kararının ve Kurulumuzun 01 Temmuz 2020 tarih ve 88 sayılı kararında belirtilen berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinde uygulanan
çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin kararının,

“İlimizde faaliyet gösteren aşağıda belirtilen iş yerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına;

Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri
(içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,
Nikah/ Düğün salonları,
Halı sahalar ve spor salonları,
İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
Tiyatro, sinema ve konser salonları,
Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,”  olarak değiştirilmesine,
26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda İlimizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör
(sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının
sağlanmasına,
İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle ilimiz genelinde mesai saatlerinin
başlama ve bitiş dönemlerinin Samsun İl Pandemi Kurulu tarafından değerlendirilmesine,
Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeleri ve ev
ziyaretlerinden kaçınmalarına,
Kamu/özel kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin bilgilendirici, bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık vermelerine,  
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


