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Şarkikaraağaç İlçe Hıfzısıhha Kurulu 12 Mayıs 2020 Salı günü saat: 10.3O'da
Kaymakam Onur YILMAZER başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavinis (Covid-l9) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arasl
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme
riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" ilan edilen Koronavirüs (Covid-
19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar bir çok
tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

l-Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu
alanların gün içinde birçok kişi tarafindan kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel
hijyen tedbirle açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin giderilmesi amacıyla
yapılan değerlendirmeler sonucunda Pandemi süresi boyunca aşağıda belirtilen tedbirlerin
alınması gerekmektedir.

a- Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez
olacak şekilde düzenli aralıklarla temizleneceVdezenfekte edilmesine, gerektiğinde ibraz
edilmek izere araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar
tarafindan düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgelerin araçta
bulundurulmasına,

b- Ticari taksi şoftirlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmesine
ve aracln içinde mutlaka maske kullanılmasına,

c- Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek
ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ünin veya 80 derecelik kolonya
bulundurulmasına, ticari taksi şoftirlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya
kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmesine,

ç- Ticarİ taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine,
d- Müşterilerin ticari taksilere maskesiz binmemesine,
e- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta

müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin
silinmesi/dezenfekte edilmesine ve araç içerisinin havalandırılmasına,

f- Meslek odaları ve işletmeciler tarafindan taksi ücretinin fiziksel temas
gerektirmeyen (kredi kartr, mobil uygulamalar vb.) temassrz ödeme yöntemleriyle
ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmasına,



2- I|çe Hıfzısıha Kurulunun 29,04.2020 tarihli ve 2| sayılı kararı ile, Çiçekpınar
Beldesinde, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla haftanın Pazar günü
kurulan pazar,n ikinci bir emre kadar kurulmamasına, bu süre zarfinda Salı ve Perşembe
günleri belediye tarafindan gösterilen yerde tezgiıh açılarak vatandaşın temel gıda ihtiyacının
karşılanması kararı alınmıştır. Söz konusu kararın kaldırılarak, 12.05.2020 tarihi itibariyle
Çiçekpınar Beldesinde haftanın Pazar günleri pazar kurulmasına devam edilmesine,

3-Ramazan davulcularına ev ev dolaşarak vatandaşlardan bahşiş toplamamak kaydıyla
l5 Mayıs 2020 tarihinden itibaren izin verilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar|m|ztarafindan konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın tüm Belediye Başkanlıkları ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
meslek odalarına gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. |2.05.2020
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