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Şarkikaraağaç İlçe Hıfzısıhha Kurulu 10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat:14.00'da
Kaü,rnakam Onur YILMAZER başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.

Tiirn dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artrran Koronavirüs (Covid-l9) salgrnrnrn toplum
sağhğı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün
yayılımı hızlanacak, vaka sayrsı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı
artacak, böylelikle vatandaşlanmızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda
toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Bu doğrultuda, Dünya Sağlık Örgütü tarafindan "Pandemi" ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacryla bugüne kadar
birçok tedbir allnmlştır.

Bu kapsamda;

1- Ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun 1010412020 tarih ve 15 sayılı kararı ile kapatılan toplu
konut, site ve apartman bahçelerinde bulunan kapah/açık spor salonu, o1un alanı, kamelya vb.
toplu halde bulunulması muhtemel yerlerin sosyal mesafe (1.5 metre), maske ve hijyen
şartları ile COVID-19 kapsamında gerekli tedbirler alrnarak site yöneticilerinin
sorumluluğunda kullanıma açılmasına,

2- İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 0410412020 tarih ve 1 1 sayılı kararının 4. Maddesinin
(Vaıandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hasıalığın bulaşma riskini
arııracağı değerlendirilen; İlçemizde faaliyet gösteren market, büfe, bakkal vb. işyerlerinıle,
işyeri sahibi ve resmi çalışan haricinde vatanılaşlarımızın oturabileceği mosa ye sandalye vb.

oturma yerlerinin kaldırılmasına, içeride ve işyerleri önlerinde oıurulmamasının
sağlanmasına,) sosyal mesafe (1.5 metre), maske ve hijyen şartlarına uymak kaydıyla
yürürlükten kaldınlmasına,

3- Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Belediye Otobüsleri ve Diğeıleri)
ile ilgili olarak;

a. Belediye otobüslerinin koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabilmelerine,
b.Personel servis araçları (fabrika ve özel işyerleri dahil) ve tarım işçisi taşıyan

ulaşım araçlarının koltuk sayısı kadar yolcu taşlyabilmesine,
c. Köy ve ilçeler arası taşımacılık yapan ulaşım araçlarının koltuk sayısı kadar yolcu

taşıyabilmesine,

Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen
vaka sayısındaki artış, yoğun balom ve entübe hasta sayısındaki aza|ma vb. yönde kaydedilen
olumlu gelişmeler de dikkate ahnarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden
değerlendirilmiştir.



4- Milli Eğitim Bakanlığı, diğer Bakanhklar ve yetkili mercilerce alınacak tedbirlere
uymak kaydıyla, Bakanlıklarca açılması uygun görülen kurs, eğitim faaliyeti ve diğer kamu
faaliyetlerin yapılmasına,

5- İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 31/0512020 tarihli ve 39 sayıh karan ile lokanta,
restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve demek lokallerinin (iskambil,
okey, tavla oyunları ve nargile satışlan ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun
vb. ile bu amaçla yapılan canlı miizik faaliyetleri hariç olmak iizere) belirlenen kurallar
d6hilinde saat 22.00'a kadar hizmet verebilmelerine karar verilmişti,

Salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte
günlerin uzamasr, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya,
krraathane vb. yeme içme hizmeti sunan işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın
artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 24.00'a uzatılmasına,

6- 18 yaş altı çocuklaıımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük
çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldınlmasına,

7- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00
saatleri arasında sosyal mesafe kurlarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı
çıkabilmelerine,

Yukanda alınan kararların ivedilikle planlanmasına./uygulanmasına, belediyeler ve
ilgili kurum ve kuruluşlarımız taıafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesine.

Alınan bu kararın tiim Belediye Başkanhklan ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşlanna
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 1 0.06.2020
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