T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 28/01/2021
KARAR SAYISI : 04
Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’ın başkanlığında
aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 28.01.2021 tarihinde saat 17:00’da
toplanmıştır.
Gerçekleştirilen toplantıda;
Koronavirüs (Covidl9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca konaklama tesislerine yönelik 2020/31 nolu kararda
uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlenmiş, 2020/41 nolu kararda Güvenli Turizm
Sertifikası ve 2020/57 nolu kararda tesislere girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu
getirilmiş, 2020/67 nolu kararda ise otel ve konaklama tesislerinin sadece konaklama yapan
müşterilerine yönelik hizmet verebilmeleri, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran,
lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt
dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilememesi hususları düzenlenmiştir.
Yapılan toplantıda:
Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesisleri için getirilen bu düzenlemelere
rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde
kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin, müzikli eğlenceler vb.
düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği bu
organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara
aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görüşülmüştür.
Bu çerçevede, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 26.01.2021 tarih ve 1178 sayılı genelgeleri
gereğince;
1. İçişleri BakanlığCnm ilgili genelgeleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararları
ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri
için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz
uygulanmasının sağlanmasına,
2. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir
yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya
gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına; bu doğrultuda parti,

3. Konaklama tesisleri için getirilen açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer
otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınma (canlı müzik, kayıt
dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi kuralının
kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin
tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına,
4. Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası
yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme
alanlarının düzenlenmesine,
5. Kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesine,
çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları
düzenlenmesine,
6. Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun olarak, konakladığı sürece
aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanmasına, her misafirin
kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet
dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların
temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesine,
7. Kayak otelleri ve tesislerinde Covid-19 tedbirlerine uyulması hususunun ilçe
salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak
denetlenmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin
ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca
verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine,
Usulüne göre alman ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci
maddesi, TCK’nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu
hallerde kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı)
marifetiyle de yerine getirilebilmesine,
İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girmesine,

Toplantıya kaplanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

İlçe Sağlık Müdürü
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