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Ekler:

|-24.03.2020 tarih 2020/09 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı
2-26,03.2020 tarıh 2020/l l sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı
3-Z7 .03.ZOZ0 tarih 2020l|2 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı
4-28.03.2020 tarih 2020l|3 sayılı Umumi Hıfzısıhha Meclis Kararı

Belgenin Aıİ Elehıonlk lmzalı

Emlne SüĞüR

9l..ı

iı sağıık Müdürıüğü Bilgi için: cünay ERDEM

Telefon: Faks No: 0 3EE 2323506 Çevfe sağ. Tekn.

e-Posta| gunay.erdem@§aglik.gov.tr İnternet Adresi: Günay ERDEM Teletbn No: 0 3E8 2323500

ElTakln elekt onik imzall sureline httpr/e-bcl8e.saglik.gov.E adresindcn c90669fd-bddb-4b28-bc94-8fc4lfcal43t kodu ile erişebilirsiniz.

Bu b€l8e 5070 saytıl elektronik imza kanona 8öre güverıli eleküonik imza ile imzalanmlstır,

Dağıtım:

1-Niğde İl Özel İdaresi

2-Niğde İt Tarım ve Orman Müdürlüğü
3-Niğde İl Jandarma Komutanlığı
4-Niğde il Emniyet Müdürlüğü

5-Niğde Gençlik ve Spor ilMüdürlüğü
6_ Niğde iı Müftüıüğü
7-Niğde il MilIi Eğitim Müdürlijğü
8-Niğde Valiliği Top.ilişk.Müd.
9-Çevre ve Şehircilik iü Mudtırıtigtı
l0- Tüm Kaymakamlıklar

24.03.2020 tarih 2020109, 26.03.2020 tarih 2020l].l, 27.03.2020 tarıh 2020/12 ve
28.03.2020 tarih 2020/13, karar sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları yazımız ekinde
gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.
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NIĞDE VAr.İLiĞİ

umumi Hılzıssıhha Meclisi

KARAR
Niğde İl Umumi Hıfzrss*üa Meclisi, 06.05 l93O taıih ve 1593 sayılı "Umumi Hıftıssıhha Kaııunu" nurı 23. Maddesırıde
belirtilen üyelerin katıIımı ile 24.03.2O20 tarihinde olağanüstii toplanarak Covid_l9 Pandemisi nedeniyle önlem amacıyla;

Karar Tarihi :

Karar No :
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İYilçelerde tlim marketler 09:00-21:00 *atleri aIasmda hıznet verilmesine, market içindeki erı fazla müşten
sayısırıın mğteriye doğrudarı hizınet sruıulan toplam alarıııı (depolar, idari büolar vb, hariç) onda birj kadar
olınasrrıa, tiin markğlerin hizrnet alanı buyiiküüğitıe göre içeride bıılımabilecek maksimrıın müşteri sayısınl
maıket girişlerine asarak ilan eEıelerine, içeride belirlerıen sayda miişteri bulımması için gerekli tedbirleri
a!ınalarına, market içinde belirlenen sayıda mt§teri var ise içerden mi§teri çıknadan başka müşteri içnye
alrnamalarırıa, aynı zarnııda içeriye girmek için bekleyeıı müşterilerin eıı az bi metre mesafe ile beklemeleri
gerektiğini siırekli hatırlatacaklar, market girişinde görulecek şekilde bu hususu belirten afış asmaların4
İllılçelerdeki tiıın şehir içi ve şehirlerarası çalışan top.lu ğıına aıaçlarırıııı (şhiıteraıası yoicu otoblisleıi dahil),
araç nisatırıda belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oraıında yolcu kabul etrrtelerine; araç içindeki
yolcularırı oturma şeklinin yolcuların birbırleriyle temi§ını engelleyecek şkilde olmasına,
Marketlere ilişkin kararlarııı i|,1ilç belediyeleri ile işbirliği yapı]ara( toplu taşıına araçlan ile ilgili olanlarırı ise
taf* zabıtasırun etkin derıetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanmasıfuygu|aıımı§ı ve tllun kolluk birimlenmiz
tarafirıdaıı konuntm takip edilaek uygulamada heıtıarığ bn aksakhğa meydan verilmemesine,
Gıda satışuıın yapılüğın alaıılarda çalşan bliüiıı personelirı, kişisel temizliğıııi südıiırmeye azami itina
göstermesine, temiz ve uyguıı koruyucu kıyafet (maske, eldiverı vb.) gilanesine,gıda ile taşıııabilen bir hastalığ
olan veya bu bastalığrı taşıylcısl dıınımıırıdaki enfekte yaı4 den enfeksiyonlan, ağılar veya ishal gibi şikeyetleri
olaıı kişilerin heıhaııgi bir şekilde doğudaıı vğya dolayh bulaştırma ihtimali vars4 gıda ile temasuıa, gıdalan
muamele etrnesine veya gıdaların muameleye tabi futulduğu alaıılara gırmesine izin verilmemesine,
Birincil iaetimden sorı.ıınlu gıda işletınecisini4 birincil iiriirılerin sorıradaıı herhangi bir işlerne tabi hıtı-ılacağın
göz öniiırıde bulundurarak, iiırtirüerin mi,irnkiirı olduğu kadar bulaşmaya karşı konmmasının ıığlamasına, meyve ve
sebzelerin ttiıketiciler taraf,rıdan seçilmeden, eldiven ve maske ile satışa sımulmasına, pazar yerlerinde satıcılar
a.rasına en 

^z 
1 mt. mesafe koııuImasrııa,

İşletnelenn havalandınlması belirli aralıklarla yapılmasırı4 g,ıdaya ve insan sağlığııu zaraı yenneyen i|açlamanın
dilaerıli yapılmasına,
Fırırılarda ekmeğe v€ açık olarak satışı yapılan kııruyemiş, bakliyat ıö. üriırılere ma§terinin teması eıgelleyecek

şekilde tedbir alınmasına ve işletsnecinin de uygurı korulucu kıyafetle (maske ve eldiven) satış yapmasına,
Paar yerlei ııe seyyııI satışlarm Belediye tarafırıdaıı, diğer işletmelerin Tanm ve Orman Il Müdiirltğımce
denetleıımesine.
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TC,
MĞDE VALiLiĞİ

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi

Karır Tarihi :

Karar No :

KARAR

Niğde Il Umumi Hıfzıssıhha Meclisı,06.05.1930 tarih ve t593 sayılı "Umumi Hıfzssıhha Kanıırıu" nun 23. Maddesinde
belirtilen Uyelerin katılımı ıle 25.03.2020 tarihinde olağarıOsfu toplarıarak Covid- l9 Paııdemisi nedeniyle önlem amacıyla;

l- lnsanların birbiriyle çok yakm mesaf'ede çalışılüğı dövme sa]onu vb. işyerlerinin geçici silıreliğine faaliyetlerinin
durdurulmasın4

2- Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettğ; kargo, mekup dağıtımı, kasiyeç tatsildar gibi görevlilerin
müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerini müaklak konılrucu eldiven ve maske takarak yapmasnın
sağlanmasına,

3- 24.03.2020 tarlh ve 2020109 nolu Umumi Hrftısıhha Meclisi kranna (l.ve 2.Madde) akaryakıt
istasyonlarındaki sat§ yerleri ile servis araçlaruım dahil edilınemesıne,

4- BakaIlar ve biifelein 24.03.2020 tarih ve 202Q!O9 nolu Llmumi Hıfzsftha Meclisi kararı kapsamında
değerlendirilmemesine,

5- Koronavriis salgırıırıa karşı tedbırler kapsamııda C'lkemüdeki al yarştan da durdurulmuş olmasına rağnen
ganyan bayii olarak tabir edilen bazı mek5rılann hilıi açık olduğu ve yurtdışındaki at yarışlan tizerinden bahis
oynatıldığl göriiirnüş ve buralarda vatarıdaşlğümzn toplanmasıııa sebep olrırıduğu tesbit edilmişfir. Halk sağığınl
korumak için, büsedilen mekdnlann kapatılmasına,

Kurulumuzca oy birliği ile karar venlmiştir
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Karar Tarihi :

Karar No i
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KARAR
Niğde Il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 06-05.1930 tarih ve 1593 satılı "Umumi Hıfossıhha Kanunu" nun 23.
Maddesinde belirtilen üyelerin kanlımı ile 26.03.2020 tarihinde olağanüstii topl-mzrak Coüd-l9 Pandeınisi nederıiyle
önlem amacıyl4

l- Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vataıdaşlarımrzın sağlık güveııliğinin korunması amacıyla; ll. ilçe,
belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel mec|islerinin çalışmalanna yönelik ilave
tedbirlerin alınmasr gerekli gOrilrnüştiir. Bu k4sanda 1593 sayılı Umrınıi Hıftıssüha Kmımunun 27 nci ve
72 nci maddeleri hülimıü uyannca il, ilçq belde belediyeleri ve mahalli idare birlitleri meclisleri ile il genel
meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziraıı ayı toplantılannın ertelenmesing bu siireçte mahalli idarelerin
görevleridn aisanaması/devamı için meclisin toplanmasınrn çok zorııılu olduğu hallerde ilgili mevzuat

çerçvesinde olağanüstil toplanü yapılması zorunlu ise gerekli sağlık tedbilerinin alınması ve sosyal
mesafenin korunmasr şatıyla toplaııtının yapılmasın4

Kurulırmuzca oy birliğ ile karar verilmiştir
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NIĞDE VALİLiĞi

umumi Hıfzıssıhha Meclisi

Karar Tarihi :

Karır No :

27,o3.2020
2020/12

XARAR
Niğde İl Umumi F{ıfzısslıha Meclisi, 06.05- 1930 tarih ve 1593 sayılı "Umumi Hıfiıssıiha Kanımu" nun 23_
Maddesinde belirtilen üyelerin kahlımı ile 27 .03.2020 tarihinde olağaııüstü toplenIak Covid- 19 Pandernisi nederıiyle
önlem amacıyla;

1- YURTDIŞINDAN GELEN CENAZELER
a- Yurtdışından ülkemize getirilen cenazelerin laşmüğı tabutlarda cenazenin dışarısı ile hiçbir temas olmayacak

şkiide yerleştirilip yerleŞirilrnediğinin kontfol edilmesine, dışansı ile temas olmadığının anlaşıiması halinde
tabufun açllmamasın4 temas olma ihtimali var is€ tüu temasın kesilmesine yönelik işlem yapılmasına,

b- Cenazenin getirildiği arağan c€naze aracına nailinde mümkiin olduğunca az sayıda kişinin görev almasına, bu
nakli yapacak kişilerin koruyucıı kıyafet, maske vb. tedbirleri almış olmasının sağlanmasn4

c- Cenazenin doğrudan defnedileceğ mezırlığa naklinin sağanmasına, dini vecibelerin Diyanet İşIeri Başkanlığı'nın
talimatlan doğulfu sunda yeıine getirilmesinin sağlanmasın4

d- Cenaze namiLzı ve defin işlemlerine kallkmın olabildiğince az sayıda fufulmaslna, cenaze namazına katllanlar
arasında yeterince mesafe bırakılmasın4

e- Cenazelerin bekletitmeden tabutla biılikte deftıedilmesine, - Covid-l9 nedeni ile vefat eden kişiterin cenazelerini
taştyan cenaze araçlanrun diğer cenaze nakil işlemlerinde ku[lanrlmamasına ve her nakilden sonıa dezenfekte
edilmesine,

2- YURTiÇiNDE GERÇEKLEşEN I,EFATLAR
a- Hastanede vefat eden kişilerin cenazelerine ilişkin yıkama ye kefenleme işlemleri hastane morgunda yapılmasına;

yıkama ve kefenleme işlemlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgi (d) yazısındaki hususlara uyulınasın4
b- Cenazeler vakumlu ceset torbası içine yerleEirilmiş şekilde teslim alınarak cenaze aracına naklinde mümkün

olduğunca az sayıda kişinin g<lrev almasın4 bu nakli yapacak kişilerin koruyucu kıyafet, maske vb. tedbirleri almış
olmasının sağlanmasın4

c- Yurtiçinde cerıazelerin nakillerinin havayolu ve demiryolu ile yapılmasının zaruri olduğu durumlarda Sğhk
Bakanhğl'nln taIimatlarına doğİulfu sunda hareket eiilmesine,

d- Cenazenin doğrudan detıedileceği mezarlığa naktinin sağlanması, dini vecibelerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
talimatları doğrultusunda hareket edilmesine,

e- Cenaze namazr ve defin işlemlerine katılımın olabildiğince az sayıda futulmasın4 cenaze namazına kaiılanlar
arasında yeterince mesafe bırakılmasın4

f- Covid-lg nedeni ile vefat eden kişilerin cerıazelerini taşyan cenaze ariıçIanntn diğer ceıaze nakil işlemlerinde
kullanılmamasına ve her nakilden sonra dezenfekte edilmesine,

ı iL, iı-ÇE vE BELDELERIMiZDEKI MAHALLEiSEMT PAZAR \aERLERINDE UYULMASI GEREKEN
KURALLAR
a_ Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliya! tenıizlik malzemesi gibi temel gıda/ternizlik maddelerinin

karşı|andığı pazaılarda gıyim, oyuncak, vb. zarui olınayan ihtiyaç maddelerinin s^aşına izin
verilmemesine,
Al.rıca kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandrnlanlar başta olmak üzere sergi ve tezgai arda giyim,
oyuncak, süs eşyasr, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin safşınln yapıldrğı tüm pazarlann
faaliyetleri 27.03.2020 tfrıht l 7.00 itibaiyle geçici bir sii,reliğine duldurulına§na-

b_ Temel gıdrtemizlik maddelerinin satışınrn yapıldığ par;arlarda Valilik ve Kaymakamlıklarca
belediyela ile işbirlğ içinde, yoğunluğun oluşturacağ temaslar nedeniyle virüsün bulaşmasın
engellernek amaoyla vatandaşlann temel gıdrtemizlik maddelerine erişirnini engellerneden, pazar yerleri
ve giiıılerine ilişkin olarak altematifler itetilerek tedbtler planlanabilınesine,

c- İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların ternel gıdaltanizlik maddeleriıin karşrlanması için mevcut
pazaılaIdaki yoğunlık göz önii.rıde tutu|arak ihtiyaca göre yerıi pazalsahş yerleri belirlenebilmesine,

d- Pazarlara ilişkin alınacak tedbiıler kapsamrnda vatandaşlarıı temel gıda/temidik maddelerine erişiminde
belediyeler tarafindan doğudarı hizrııetin sunııınu başta olrnak üzere tedbirler alınmasrn4

e- _Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağltınak için belirlenen yeni pazarlsaüş yerlerinde her bir satış
yeri (tezgahlsergi) aıasında erı az 3 ınetre mesafe o|acak şekilde pazarlsatış yerleri düzenlenrnesiıe,

Telefon: ( 8) 232 35 00 Faks: (0388) 2323506
nice mah. Arap dede No:16 51200 Merkez / N|ĞDE

e_ nlgde@saglik.gov.tr h< /yAdres:
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T.C.
MĞDE VALİLiĞi

uınumi Hıfzıssıhha Meclisi

f- Bu amaçla mwcut pazaı yerlerinin genişletilmesine (ilave cadde ve sokaklarn dahil edilmesi vb.), yeııi
satış yerlerinin belirlenmesine, gerek görüldüğünde geçici siiıreliğne zaruri olrnayan ihtiyaç maddelerinin
satışnrn yapıldığ pazt yerlerinin/parsellerinin bu anaçla tahsis edilrnesi tçdbirlerinin biri veya hepsiniıı
birlikte kullaıulmasına,

g- Pazarlsatış yerlerinde ambalajsız satılan yaş s$ze ve meyvelerin tiiketicilerce temas edilmeden, doğrudan
pazarcı esnafi tarafindan hijyerı koşullanna dikkat edilerek poşetleıımesi/satışının yapılmasın4 bu
hususun pazarlsaiış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurlan taıafindan siirekli kontrol edilmesine,

h- Pazucı, esnafınrn kişisel hijyeıı kurallanna uyması konusunda uyanlarak korulucu önlemleri alınması
sağlanmasınai bu hususun belediye zabıtasl ve ilgili esnaf odalaı:ı tarafindan derıetlenerek gerekli işleınin
yapılmasına-

i Belediyelerce pazarlsaıış yerlerinde çöp toplaın4 hijyeıı ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbiı
a]ınmasına

j_ Pazaİlsatış yerlerinin en geç saat l9:00'a kadar faaliyet yiiırüfulesine; bıma yönelik tebligatların pazar
esnafirıa yapılrnasına"

k- Pazar yaleilsatış yerlerinde belediyeler pazar esnafi ve vataııdaşlarımız için el dezenfektanr konusunda
destek olmasın4

4- Ülkemizdeki Pandemi nedeniyle uygulanan karantina kapsamında ilimiz kurum ve kuruluşlann personel ihtiyaçlart
karşılamak için ilde ki diğer tiim kurum ve kuruluşlardan istihdam şekline bakılmaksızın ilgili idarelerce
görevlendirilmelerine,

5_ Çay ocaklarmın enfeksiyon riskini artıracak şekilde toplu olarak oturulan alan oluŞumamasın4 bu şekilde hizmet
verilmesinin engellenmesine,

G Enfeksiyon riskini azaltmak için açık olarak satılan ve hizmete sunulan şekerlerin servisten kaldınlmasına ve paketli
olarak satışa ve hizmete sunulmasln4

Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmişıir
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KARAR
Niğde Il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 06.05.1930 taıih ve 1593 sayıh "Umumi flıfzıssıhha Kaııunu" nun 23.
Maddesinde belirtilen üyelerin katılımı lle 26.03.2020 ıarihinde olağaııüstü toplmaIak Coüd_19 Pandemisi nederıiyle
önlem amacıyla;

1- 28-29.03.2020 üaıirileri bqsta olmak iizere virtisle mücadele sonuçIanıncaya kadar hafta sonlannda,
iVilÇelerimizde vatındaşlanmızın mesire ve öreıı yerlerinde, pikıik alaıtannda; pilımik yapmalq balık tutmak.
spor, yiidyüş vb. faaliyetleri yapmalannn yasaklanmasın4

Z- İ|/ilçnleıde Vali ve Kaymakaınlanmız taıafindan belediye merkezi sisteınleri, camiler ve kolluk birimleriniı
kııllarıdığ araçlardan siirekli olaıak vataııdaşlanmızın zorunlu olmadığ siiıece dışan çıkmamalaı-ı ve evde
kalmaları İçin ikazy'anons yapılmasına, kolluk görevlileri tarafindan da cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik
içinde olanların evlerinde kalmalan konusunda uyanlmasn4

3- Umumi Hıfzıssıhha Kanımunuıı 23 iincıı ve 72 inci maddeleri gereğnce iVilçe belediyeleri ile işbirliği içinde
gerekli çahşmalarırı/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanmasına, alınaıı kararlara uymayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gerğnce idari para cezası verilmesi başta olrnak üzere
aykınhğın durumıma göre Kanıınun ilgili maddeleri gereğince işleın yapılmasın4 konusu suç teşkil eden
dawanrşlara ilişkin Tilrk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adti işIemlerin
başlanlmasın4

4- İller arası otobüs seferlerinin 28.03,2O20 tarihi l7:00'den itibarerı ancak valiliklerin imi ile yapılabilmesine,
tiim vatandaşlanmızın bulunduklan şehirde kalmalaıın4 ancak tedavi ihtiyaçlan nedeniyle doktor kararıyla
sevk edilerı, biriıci derece yakınlan vefat ederı veya ağır hastalığ olanlar ile özellikle son onbeş gün
içerisinde gelmiş olduğıı yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlmın şehirlerarası yolculuk yapmı§na
Valilik ve Kaymakaınlıklar taıafindarı verilecek izin ile gerçkleşirilmesine ve izinsiz seyahatiı
yasaklanmasına,

5- Seyüat etrrıesine izin verilen otobüslerdeki yolculann ve personelin sağ{* konnollerinin yapılması amacıyla
otogar çrkışlannda sağlık kontrol noktalan oluşurulmasın4 yolculann sğık kontrolleri yapıldıktan sonra
otobüs seyahatine başlamalann4

6- Otobüsle yolculuk yapmasına izin verilen valandaşların listesi, telefonlaıı, ğdecekleri yerlerdeki adreslerini
belirtilen yolcu listelerinin gidilecek ildeki Valiliğe bildiriknesine,

7- İlimize gelecekleri bildirilen yolculann il girişlerinde kontrollerinin gerçekleştinlmesine, karantinaya
alınmasrnı gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gilürı siireyle karantinaya
alınmasrn4 kaıantinaya alınmayanlar arasında 14 gün siiııeyle gözlern altına kalmalan gereken vatandaşlara
evlerinde kalmalan husususun tebliğ edilmesiıe ve ulıılup qulmadığnın sürekli kontrol edilrnesine,

8- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tiim personelin rutin aralıklarla sğlık kontrolünden geçirilrnesine,
9- Yolcııluğurıa izin verilen otobüslerin seyahat güzergahlannda ancak il otogalannda durmalarına ve

Valiliklerince seyahat etrnesine izin verilen yolcuların otobüs kapasinde boşIuk olması durumıında
alınabilrnelerine,

l0- İzinsiz yolculukların önlenmesi için kollulı kuwetlerince yol kontrol noktalannda gerekli tedbirler
planlanmasın4

l1- Otobüslerin güzergalılannda mola verdikleri yerla, ilgili kıırumlarca sürekli hijyen kurallan açısından
denetlenmesine ve sğ* kurallanna uygurı
Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir

olarak faaliyet

M YAVUZ EMIR H
Vali sr V. Belediye Başkanı

UyeBaşkan

Telefon:(0388)232350o Faks: (0388) 2323506
Adres: Yenice mah. Arap dede sok. No:16 5,12oo Me*ez / N|ĞDE
e-posta : nigde@saglik.goV.tr
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