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Kaymakam Onur YILMAZER başkanhğmda olağanüstü olarak toplandı.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronaviüs (Covid-l9) salgını nedeniyle ttim dünyada can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir.

Dünya sağlık örgütü tarafından "Pandemi" ilan edilen Koronavirüs (Covid-l9)
salgınından kaynaklanan olumsuzluklann önlenmesi gerekmektedir

Bu kapsamda;

l- Bulaşın olduğu tespit edilen alanların hemen izole edilmesine ve güvenlik birimleri,
belediye zabıtası ve mütarların bilgilendirilmesine,

2- Terhis olacak askerlerin memleketlerine dönüşleri ile ilgili olarak;
a) Askerlik yükümlüliiklerini getirdikleri birliklerde 1erhis edilmelerinden önceki son

14 giin boyunca gözetim altına alınmasrna,
b) Gittikleri illerde de ikametlerinde 14 giirı siireyle gözlem altında tutulacaklan

hususunun kendilerine tebliğ edilmesine,
3- Vatandaşlanmıan süil bantlan, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlannda;

piknik yapmak, balık tutrnak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerini yapmalaıı yasaklandığından bu
yerlere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli bilgilendirme afişlerinin asılmasına ve bariyerler
konulmasına,

4- Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma
riskini artıracağı değerlendirilen; İlçemizde faaliyet gösteren market, büfe, bakkal vb.
işyerlerinde, işyeri sahibi ve resmi çalışan haricinde vatandaşlanmızın oturabileceği masa ve
sandalye vb. oturma yerlerinin kaldırılmasına, içeride ve işyerleri önlerinde oturulmamasının
sağlanmasına,

5- Banka, PTT ve bekleme oluşturulan diğer işyerlerinin girişlerine ve önlerine
vatandaşlanmızın evde kalmaları ve sosyal mesafe kurallanna ulıılması ile ilgili gerekli
afişlerin asılmak suretiyle uyarılmasına, yerlerde 1,5 metre arahklarla bekleme noktası uyan
ya^ ve işaretlemelerinin yapılmasına, İlçe Emniyet Müdtirlüğünce bariyerlerle
desteklenmesine,

6- Halka açık alanlar, tostçu, lokanta, otobüs duraklan vb. yerlere kamu spotu
oluşturacak şekilde sosyal mesafeye ululması konulu uyan yazılannın yerleştirilmesine,

7- lO-COVİD-l9 pozitif hastalannrn bulunduğu adreslerin kolluk kuwetleri, belediye
zabıtasr ve muhtarlar aracılığıyla günliik kontrol edilerek hastalann evlerinden çrkışlarının
engellenmesine,

8- Kendilerine verilen görevleri yerine getirmeyen, verilen görevden kaçınarı kamu
personeli hakkında soruşturma açılmasrna ve gerekli cezai işlemin uygulanmasına,

9- Sanayi bölgesinde yer alan işyerlerinde, vatandaşlann ve çalışanlann kalabalık
ortam oluşturma5ının engellenmesine.
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l0- 65 yaş üstii kanser hastalannın 2. ve 3. basamak hastanelere başwrmadan önce
aile hekimlerinden teyit almaları ve hastanelere gitmelerinin sağlanmasına,

l1- İlçemiz pazar yerlerine satış yapmak için ilçe dışından gelen pazarcılann sağhk
kontrollerinden geçirilerek pazar yerlerinde satış yapmasına izin verilmesine,

12- Pazar yerlerinin veya pazar kurulacak alanlann (cadde/sokaVmeydan) aşağıda
belirtilen şekilde faaliyetlerini yürütmesine;

a) Pazann toplanacağı gün pazar yeri/alanlanna kontrollü giriş, çıkışlan sağlamak için
belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlann demir bariyer ve benzeri .ıraç-gereç
i[e kapatılarak, kontrolsüz giriş-çıkışlar engellenmelidir.

b) Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar miimkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı
yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşlann karşı karşıya gelerek yoğunluk
oluştuımaması İçİn gİrİş/çıkış İçİn ayn koridorlar oluşturulmalıdır.

c) Pazar yerleri/alanında sergi, tezgAh ve/veya tahtalaı araları en az 3 metre olacak
şekilde yerleştirilmelidir.

ç) Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en faz|a 2 katl vatandaş alınmalıdır.
d) Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak

içeride sürekli aynı sayrda vatandaşın bulunması sağlanmalıdır.
e) Bu amaçla pazar giriş noktalan oluşturulmalı; bu noktalarda bekleyecek

vatandaşlann beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar
arasında en az 2 metre mesafe bırakılmahdır.

$ Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlanmızın
akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir
dönem olduğu belirtilerek, pazarlann sabü saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye
merkezi yayn sistemleri, camiler ve kollü araçlarından stirekli anons edilmelidir.

Yüanda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlanmız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan kararın belediyelere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesine oy
birliği i karar verilmiştir.
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