T.C.
BOLU İL
GEREDE İLÇESİ
HIFZISSIHHA KURULU
Karar No: 17
Karar Tarih: 30.03.2020
İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL başkanlığında
28.03.2020 tarihinde toplanarak;
1- T.C. İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarih ve E.6008 sayılı yazısı gereğince; 65 yaş ve üzeri ile kronik
rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklaııan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın
sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için,
yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi
kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesine ve anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem
uygulanmamasına, trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek
şekilde uygulanması için gerekli tedbirlerin alınmasına,

2-

T.C.
İçişleri
Bakanlığının
27.03.2020
tarih
ve
E.6009
sayılı
yazısı
gereği;
Sağlık bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak
virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu
taşımacılığı yapan otobüs seferleri ile ilgili;
ab-

c-

d.
e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.
l.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarih ve 17:00’den
itibaren Kaymakamlık izni ile yapılmasına
Tüm vatandaşların bulundukları şehirlerde kalmasına, istisna olarak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor
kararıyla sevk edilen birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on
beş gün içeresinde gelmiş olduğu şehirde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası
yapmasının Kaymakamlık izni ile gerçekleştirilmesine;
İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların, Kaymakamlığımızın koordinesinde oluşturulan
seyahat izin Kurulu’na başvurarak, kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde
‘şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi’ düzenlenesi talebinde bulunmasına;
Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan
başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlanmasına ve ilgililere bilgi verilmesine,
Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması
amacıyla otogar çıkışlarında sağlık noktaları oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan
sonra otobüs seyahatine başlamasına,
Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları, gidecekleri yerlerdeki
adreslerini belirten yolcu listelerinin gidilecek ildeki Valiliğe bildirilmesine,
Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrollerinin gerçekleştirilmesine,
karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle
karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına alınmaları
gereken vatandaşların evlerinde kalmaları hususunun tebliğ edilmesine ve uyulup uyulmadığının
sürekli kontrol edilmesine,
Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden
geçirilmesine,
Yolculuğuna izin verilen otobüslerin seyahat güzergâhlarında ancak il otogarlarında durmasına,
durdukları ilçelerin Kaymakamlıkça seyahat etmesine izin verilen yolcuların, kapasitelerinde boşluk
olması durumunda alabilmesine,
Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına,
İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliğimizce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirleri
alınmasına,
Otobüslerin güzergâhlarında mola verdikleri yerlerin, Kaymakamlıkça sürekli hijyen kuralları
açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına.

1. 28.03.2020 tarihinde yapılan toplantıda Pandenıi Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar gereğince;
paniğe sebep olmadan sosyal duyarlılığı geliştirebilmek için tüm üyelerimizin hassas bir şekilde çalışmalarına,
özellikle güvenlik kuvvetlerimizin ve belediyelerin araçları ve hoparlörleri vasıtasıyla, İlçe Müftülüğünce de
cami hoparlörlerinden öğlen ve ikindi ezanlarını müteakip anonslar yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın
tedbirlere uyma ve özellikle evde kalma prensibine bağlı olma noktasında daha fazla çalışmalar yapılmasına,
yapılacak ilanların içeriğinin Sağlık Müdürlüğünce diğer ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirlenmesine,

2. İlçemiz dâhilindeki göl, dere, baraj gibi alanlarda yapılan (alabalık üretim tesisi faaliyetleri hariç) her türlü
balığın her türlü yöntemle avlanması faaliyetlerinin pandemi süresince bir dahaki emre kadar durdurulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
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