
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11/11/2020 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Koronavirüse (COVID-19) karşı alınacak önlemlerle ilgili 09 Kasım 2020 tarihinde toplanan İl Pandemi Kurulu
kararlarının görüşülmesine ilişkin 11/11/2020 tarihli ve 125 sayılı kararıyla;

KARARLAR:

         Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelenin başarıya ulaşabilmesinde maske kullanımının sağlanması ve yaygınlaştırılması, fiziksel mesafeye uyulması
ve bu konuda farkındalık geliştirilmesi ve hijyen kurallarını uygulamadaki duyarlılık salgının bulaşıcılığını önlemede uygulanması gereken temel kurallardır.
Bunun yanında ilimizde çalışma yaşamında ve günlük sosyal hayatta da bir takım önlemlerin alınması salgının istenmeyen etkilerini en aza indirgemek ve
vatandaşlarımızın sağlığını korumak açısından hayati öneme sahiptir.

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 09 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu’nda görüşülen ve tavsiye kararı alınan, kamu ve
özel sektör çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi, esnek mesai uygulaması, halk eğitim kurslarında pandemi kapsamında alınması gereken önlemler,
Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’nda izolasyon kurallarına uymadığı için zorunlu izolasyona alınan COVID-19 pozitif ve COVID-19 pozitif temaslısı
vatandaşlarımızın durumu, yeme, içme ve eğlence sektörlerindeki mekânlarda masa-sandalye yerleşimi denetimlerinin pandemi kapsamında değerlendirilmesi ve
salgının yayılma hızını azaltacağı ve vatandaşlarımızın salgının istenmeyen etkilerinden koruyacağı düşünülen konularda alınması gereken önlemleri görüşmek
üzere toplanmıştır.

Bu kapsamda;

Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ki trafik ve toplu taşıma yoğunluklarını azaltmak amacıyla, kamu ve özel sektör çalışanlarının mesailerinin pandemi
kapsamında aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uygulanmasına,

 

 

Kamu Sektörü (Sağlık Kurum ve Kuruluşları* Dışında
Kalanlar)

08.30-17.30

*Sağlık Kurum ve Kuruluşları 08.00-16.00

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
ve Sanayi Kuruluşları**

07.00-16.00

**İşletme Yöneticilerince Mesai Düzenlemesi Mesai/Vardiya

 

İl genelinde yer alan kamu sektörü çalışanlarının kurul kararında yer alan mesai düzenlemesine göre çalışma düzeni oluşturulmasına, söz konusu mesai
düzenlemesinin ilimizdeki kamu ve özel sektör yöneticileri tarafından titizlikle uygulanmasına ve denetiminin yapılmasına,

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde açılmış kursların etkin denetiminin yapılmasına, açılması planlanan spor kurslarının
ise Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşülerek öncelikli spor dallarının belirlenmesine, (kursların denetiminin ve sorumluluğunun İl-İlçe Gençlik
ve Spor Müdürlüklerinde olması kaydıyla)

Münevver Ayaşlı Yurdunda kalan kişilerin karantina kurallarını ihlal etmesi halinde kurumsal koordinasyonun ve bina içi güvenlik ile ilgili önlemlerin
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince yapılmasına,

Yeme, içme ve eğlence sektörlerindeki mekânlardaki masa- sandalye yerleşim planlarının denetlenmesinde pandemi önlemleri kapsamında Samsun Valiliği
bünyesinde oluşturulan ve merkez ilçelere hizmet veren denetim ekiplerinin sayısının altıdan on beşe çıkarılmasına,

Oluşturulacak yeni ekiplerde yer alacak personelin;

Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulmasına,

Bu kapsamda ihtiyaç doğacak araç desteğinin belediyeler tarafından karşılanmasına,

Kurulumuzca alınan kararın merkez ilçeler haricinde kalan ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından planlanarak denetim ekiplerinin oluşturulmasına ve
koordinasyonunun sağlanmasına,

Denetimlerin Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uygun olarak yapılmasına,

İl genelinde yer alan pazar yerlerinin Kurulumuzun 27/03/2020 tarih ve 11 sayılı kararında belirtilen mahalle ve semt pazarlarında uyulması gereken
kurallara ek olarak, mahalle ve semt pazarının açıldığı ilgili belediyelerce yapılacak düzenleme sonucunda tezgâhların seyreltilmesine veya aralarındaki
mesafenin en az iki metre olacak şekilde düzenlenmesine, ayrıca zabıta ekiplerince maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi sağlanacak şekilde
pazar giriş çıkışları ve pazar içi denetimlerin artırılmasına,

İlimiz genelinde faaliyetlerine devam eden alış-veriş merkezi (AVM) çalışanları ve içerisinde faaliyet gösteren mağaza çalışanlarının, AVM yönetimince
mesai başlangıçlarında HES kodu sorgulamasının yapılmasına, sorgulama sonuçlarının her Pazartesi Samsun Valiliği İSDEM’e (İl Salgın Denetim Merkezi)
yazılı olarak bildirilmesine,



İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel ve kamu eğitim kurumlarında öğrenci taşıma hizmeti/görevi yapan şoför ve yardımcı personelin HES kodlarının İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilerek her gün düzenli olarak sorgulanmasına, riskli kişilerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasına,

İlimiz genelinde apartman ve sitelere ait olan tüm ortak kullanım alanlarında her türlü toplu etkinliğin (apartman toplantısı, oturma, gün, doğum günü
kutlamaları, nişan, yemek, kahvaltı vb.) yapılmasının engellenmesine, kararın site ve apartman yöneticileri tarafından uygulanmasına ve herkesin
görebileceği bir yere asılmasına, aksi takdirde idari ve adli işlemlerden site ve apartman yöneticilerinin de sorumlu olacağının tüm ilgililere bildirilmesine,

Kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşa sunulan hizmetler ile yapılan iş ve işlemler haricinde kamu binalarına ziyaretçi kabul edilmemesine,

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan filyasyon çalışmasında kullanılmak üzere ihtiyaç halinde başta belediyeler olmak üzere tüm kurumlardan araç
teminin sağlanmasına,

İl genelinde yapılacak denetimlerde daha da etkin denetim yapılmasının sağlanmasına, denetimlere belediye yetkilileri, meslek kuruluşları (Sanayi ve Ticaret
Odası, Esnaf Sanatkârlar Odası vb.) yönetimi, mahalle muhtarları gibi söz sahibi kişilerin katılmalarının sağlanmasına,

Kalabalık caddelerde Valiliğimizin uygun göreceği durumlarda ve zamanlarda rastgele HES kodu sorgulamasının yapılmasına,

İlçelerimizde Kaymakamların İlçe Sağlık Müdürleri ile daha etkin çalışarak olası durumlarda erken tedbir almalarına,                                                              
               

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.


