T.C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

ir uıvıuvıi ırırzıssIHHA KURULu KARARI
KARAR TARİHİ ı 04.03.202l
KARAR NO
ı 202|123
Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak ttlm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve DünYa Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen
Koronavirüs (Covid_
l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemet için iı
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine

istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun
alınmıştır.

27 .

ve 72. Madde|eri kapsamında aşağıdaki kararlar

iÇiŞleri Bakanlığınca;02.03.202l tarihli ve 3514 sayılı Genelgeye istinaden
hazır|anan,
-çerçevesinde;
"sıkça sorulan sorular" başlığı ile yapılan düzenleme

l,

2,

3,

il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptali ile;
kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinlerin Sağlık Bakanlığİ
Salgın
Yönetimi ve ÇalıŞma Rehberinde bu işyerleri için yer alan
uymak kaydıyla
".urlu.u
faaliyet gösterebi lmelerine,
25.08.2020 tarihli ve 2020197 sayılı

19/||/2020 tarihli ve 2020l|35 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
3. Maddesi ile
faaliYetleri durdurulan internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları,
bilardo salonları
ile Yalnızca üYelerine hizmet verebilecek olan dernek lokallerinin (kağt,
okey v.b. oyun
oYnanmaması koŞulu i|e) % 50 kapasite sınırı
uygun
şartına
şekilde oİ.oo-ıg.o0 saatleri
arasında faaliyette bulunabilmelerine,
01,12,2020 tarihli ve20201145 sayılı

il Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun B_2. Maddesi ile
faaliYetleri durdurulan Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu
ve lunaparkların
%50 kaPasite Slnlrl uygulanmak şartıyla 07.00-19.00 saatleri arasında
faaliyet
gösterebilmelerine,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriYete neden olunmama-sına, alınan
ka.aJaru uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis
edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercil... ,rç duyurusunda buıunulmasına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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