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: koronavirüs Tedbirleri

Şarkikaraağaç İlçe Hıfzısıhha Kurulu 07 Nisan 2020 Salı gtinü saat:15.00'da
Kaymakam Onur YILMAZER başkanlığında toplandı.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-l9) salgını nedeniyle tiim di,inyada can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir.

Diinya Sağhk Orgütü tarafindan "Pandemi" ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzluklann önlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda:

1- Ilçemizde Çarşamba günleri kurulan halk pazaıff,a il dışından satıcı alınmamasrna,

2- İ|çemiz genelinde toplu taşıma (otobüs, minibüs vb.) yolculann maske takmadan
seyahat etmelerine müsaade edilmemesine ve konunun belediye başkanl*ları ve meslek
odaları tarafından takip edilerek gerekli tedbirlerin alınmasrna,

3- Çeşitli nedenlerle evlere ve işyerlerine hizmet sunumu gerçekleştiren görevlilerin ve
kuryelerin maske takmalarının sağlanmasına ve bu tedbirin kişileri istihdam eden işyerleri
taıafından alınmasına, gerekli bilgilendirme ve düzenlemelerin ilgili meslek odaları tarafindan
yapılmasrna,

4- İlçemizde bulunan fabrika, atölye vb. toplu olarak çalışanların kullanacağı
maskelerin işyerleri tarafindan sağlanmasına,

5- Esnek, dönüşümlü çahşan ve sağlık ve diğer nedenlerle idari izinli sayılrp ev
izolasyonunda bulunan memurlann zorunlu ihtiyaçlannı kaışılamak dışında dışarıda
görülmeleri halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3.150,00 TL idari paıa cezası
uygulanmasına,

6- Başka illerden ilçemize gelen kişilerin ev izolasyonunda kalacaklarına dair onam
formu imzalattrılmasına-

7- Covid-l9 virüsü ile mücadelede aktif rol oynayan ve pozitif ve pozitif vaka
bulrınması şüphesi bulunan yerlerde göıevli personelin sağlık durumlannın takip edilmesine,

8- Covid-19 şüphesi bulunan vatandaşların takibinin sağlanması için oluşturulması
muhtemel elektronik takip sisteminin İlçemizde uygulanm,§rna

9- Mevsimlik tanm işçilerinin çalışma ve kontrol usullerinin, Mevsimlik Tanm İşçileri
Koordinasyon Kurulunun alacağı karaılaı doğrultusunda yürütiilmesine,
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Yukanda alınan kararların ivedilikle planlanmasına./uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafindan konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu karann gereği için Belediye Başkanlığına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 07.04.2020
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