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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs

(Covid-l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek
için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27.Ye 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

İçişleri Bakanlığınca gönderi|en t2.04.202l tarih ve 642| sayılı Genelge çerçevesinde; l2
Nisan 2021Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edeceğimizmübarek Ramazan
ayı münasebetiyle aşağıdaki tedbirlerin alınmasına,

l.

Vatandaşlarımlzın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya
getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, bu noktada son
dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde
bulundurularak vatandaşlarımızın iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda
farkındal ıklarını artıracak faal i yetl er ve duyurulara önem veri lmesine,
2. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl
da teravih namazlarrnın evde kılınmasına devam edilmesine, öte yandan salgının oluşturduğu
riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak izere çeşitli yerlerde
bir araya gelinmemesi gerektiği konusunun vatandaşlar:ım|za sık sık duyurulmasına,
3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve
hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi
amacıyla firınlardaki özel sipariş üretimi(yumurtalı, susamlı, katkılı v.b.) de d6hil pide ve
ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılmasına ve iftar saatine kadar sadece satış
yapılabilmesine, iftardan sonra firınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam
edilebilmesine,
4. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde
oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının
eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasına,
5. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar
saatinin en az3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu
taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarınrn artrrrlmasına,
6. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak
yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, fiziki mesafe
kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,
7. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde
bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği
alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbirin alınmasına,
Bu kapsamda, her AVM ve pazar yeri için ayfl ayr, olacak şekilde, aynı anda kabul

edilebilecek müşteri saytsıntn; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ol.|2.2020 tarih ve
202011-45 sayılı kararı doğrultusunda uygulanmasına ve denetim faaliyetlerinin buna göre
gerçekleştirilmesine,
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8.
Salgının YaYılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka
SaYllarlnln tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm
kesimlerince eksiksiz uyulmasına ve dinamik denetim modeli
çerçevesind" g"niş katılımlı,
etkin, Planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülmesine*,
Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlaİa uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

c:[ü
Osman nİl,CİN
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