T.C
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İLÇE HIFZ1SSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 04/06/2020
KARAR SAYISI : 31

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ın başkanlığında aşağıda
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 04.06.2020 tarihinde saat 15:00’da toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;
Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi” kapsamına alman Koronavirüs (Covidl9)
salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci
aşamasına geçilmiş bulunulmaktadır.
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaş hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi
yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş
olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabine Toplantısında Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen yasaklama/kısıtlamaların
bazılarının kaldırılabileceği değerlendirildiğinden, İlimiz Hıfzıssıhha Meclisimizin 20.03.2020 tarih
8 nolu kararı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih 04 nolu ve 02.04 2020 tarih 20 nolu
kararları gözden geçirilerek, halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan; otel,
termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait
misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat
hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak
aşağıda belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği görüşüldü.
Buna Göre, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72
inci maddeleri uyarınca, T.C. İçişleri Bakanlığfnm 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı yazısı
gereğince;
A) Genel Esaslar
1. Bilim Kurulunun sektörel bazda yayınladığı rehberler esas alınarak konaklama tesisinin
bünyesinde bulunan tüm bölümlerine yönelik (misafir odaları, yemekhane/restoran,mutfaklar,
yüzme havuzları, spor merkezleri, hamam, sauna, SPA merkezi, kaplıca vb.) temizlik/hijyen
uygulamaları ve süreçleri, misafir/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil
hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren misafire personelin
yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere İlimiz Umumi Hıfzıssıhha
Meclisimiz 03.06.2020 tarih ve 40 sayıldı kararı uyarınca “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı”
hazırlanmasına;
2. “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” kapsamında, uyulması gereken kurallar tesiste
personel ve misafirlerin kolaylıkla görebileceği alanlara (lobi, resepsiyon, yoğun olarak
kullanılan koridorlar, restoran/^ .anta girişleri vb.) ve misafir obalarına asılmasına ve planın
internet sitesinde ya

3. “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” kapsamında, misafirler tarafından kullanılacak konaklama
tesisinin bünyesinde bulunan tüm bölümler/alanlar için bu kararlar kapsamında uyulması gereken
tüm kuralların belirlenmesine ve bu kuralların uygulanması ve denetiminden sorumlu
personel görevlendirmesine (Bu görevlendirme yapılırken tesisin büyüklüğü göz önünde
bulundurularak görevlendirilecek personel sayısının da bu doğrultuda belirlenmesine),
4. Planın düzenli aralıklarla değerlendirilmesine, uygulamada karşılaşılan sorunlar,
getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan ilave tedbirlerin
dikkate alınarak güncellenmesine,
5. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve
temizlik tedbirleri başta olmak üzere her bir alan için alınan/uygulanan tedbirlere ilişkin
günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanmasına,
6. Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının söz konusu formları kullanarak her saat başı
tesiste alınması gereken tedbirleri denetlemesine, aksaklıkları gidermesine ve varsa alınması
gereken ilave tedbirler konusunda tesis yönetimini bilgilendirmesine,
7. Tesislerde konaklamaya gelen misafirlerin hem diğer misafirlerle hem de tesis personeliyle
fiziksel temasını azaltmak amacıyla tesisin ortak kullanım alanları için mesafe planları
hazırlanmasına, bu planlar çerçevesinde tesisteki tüm ünitelerin girişlerinde ve sıra oluşabilecek
her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemelerinin yapılmasına,
8. Tesislerdeki ortak kullanım alanlarında (restoran/yemekhane giriş/çıkış, ATM noktaları,
lavabo çıkışları, havuz, plaj, hamam, sauna, termal/kaplıca vb.) el antiseptiği veya dezenfektan
bulundurulmasına, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli
olmalarına,
9. Koronavirüs (Covidl9) ve hijyen uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afîş/panolarının
hazırlanmasına, personel ve misafirlerin rahatlıkla görebileceği alanlara asılmasına,
10. Misafirlere, resepsiyonda Koronavirüs (Covidl9) ile hijyen konusunda alınan önlemler
ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgilendirme yapılmasına,
11. Misafirlerin
bulundurulmasına,
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12. Konaklama tesislerinde Koronavirüs (Covidl9) şüphesi taşıyanlar ile pozitif olan vakalar
karşısında ne tür işlemlerin yapılacağına ilişkin usul ve esaslar Kültür ve Turizm ile Sağlık
Bakanlıklarınca belirleneceğinden, bu usul ve esaslara göre hareket edilmesine,
13. İlgili mevzuat gereğince bünyesinde revir/sağlık birimi bulundurması zorunlu olan
işletmelerin, bu kapsamdaki personelin tam zamanlı olarak görev yapmalarına ilişkin gerekli
planlamaları yapmasına,
14. Pandemi süresince tesislerde bulunan kapalı alanlarda konser, gösteri vb. toplu
etkinliklerin yapılmasmajnüsaade edilmemesine,

15. Tesis bünyesinde bulunan mescitlerin 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge
hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilmesine, mescitlerin anılan Genelge kapsamında
kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmelerin (afiş, pano vb.) mescit girişlerine asılmasına, bu
koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine,
16. Kaymakamlığımızca,konaklama tesisleri ve alt faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının
yaptığı/yapacağı tüm düzenlemelerin takip edilerek uygulamanın gözden geçirilmesine ve
gerekli hallerde güncellenmesine,

B) Personel ve Eğitim, Temizlik ve Hijyen, Misafirlerin Tesislere Girişi, Misafir
Odaları, Mutfaklar, Ortak Kullanım Alanları, Sauna, Hamam ve SPA, Plaj, Yüzme
Alanları ve Kapalı Havuzlarda Çalışan Cankurtaranlara Yönelik Önlemler, Spor
Salonları/tesislerinde Alınması Gereken Genel Önlemler
Bilim Kurulunun sektörel bazda yayınladığı rehberler esas alınarak konaklama tesisinin
bünyesinde bulunan tüm bölümlerine yönelik (misafir odaları, yemekhane/restoran,mutfaklar,
yüzme havuzları, spor merkezleri, hamam, sauna, SPA merkezi, kaplıca vb.) temiziik/hijyen
uygulamaları ve süreçleri, misafır/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil
hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren misafire personelin
yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere İlimiz Umumi Hıfzıssıhha
Meclisimiz 03.06.2020 tarih ve 40 saydı kararı uyarınca gerekli tedbirlerin alınmasına;
C) Denetim
Koranavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirlerin denetimi kapsamında turizm işletme belgeli
olan konaklama tesislerinin denetiminin T.C. İçişleri Bakanlığımın 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı
genelgesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca
(Kaymakamlığımızca şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak şartı ile) turizm
işletme belgeli olanlar dışındaki tesislerin denetiminin Kaymakamlığımızca asgari beş kişilik bir
komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenmesinin sağlanmasına,
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlığımız tarafından Gerede Belediyesi ile
işbirliği içinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle
planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek görev ve
talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine;
Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve
işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari
para cezası verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin
başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş
ve işlemlerin kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı)
marifetiyle de yerine getirilebilmesine,

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe
girmesine,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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