T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 04/11/2020
KARAR SAYISI : 62

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 04.11.2020 tarihinde saat 16:30’da
toplanmıştır.
Gerçekleştirilen toplantıda;
Koranavirüs (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
geçirildiği,
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği, bununla beraber
pandemi ile mücadelede etkinliğin arttırılabilmesi için ek tedbirlerin alınması gerektiği
değerlendirilmiştir.
Bu çerçevede, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca;
1. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.11.2020 tarih ve 18089 sayılı genelgeleri ve Bolu
Pandemi Kurulunun tavsiye kararı gereğince;
a. Denetimden sorumlu kurumlarca; Sağlık Bakanlığı “Covidl9 Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberi” ile ilgili Genelgede belirlenen kural ve önlemler
doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın
kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım
aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde
yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte
konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine,
b. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarına;
Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak
ü z e re (içkili/içkisiz ayrım ı olm aksızın) lokanta, restoran, pastane, kafe,

kafeterya gibi yeme içme yerleri,
Kahvehane, kıraathane, çay ocakları, çay bahçesi, dernek lokali gibi
içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelçr,
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•
•
•
•
•
•

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,
Nikah/ Düğün salonları,
Halı sahalar ve spor salonları,
İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve
lunaparklar gibi eğlence yerleri,
Tiyatro, sinema ve konser salonları,
Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerlerin,
en geç saat 22.00’de kapatılmalarına,

c. Yerleşim birimleri sınırlarında kalmamak kaydıyla karayolları/otoyolların
kenarlarında bulunan ve seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
dinlenme tesislerinde bulunan işyerleri ile; sadece konaklama yapan
müşterilerine yönelik olmak üzere otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama
tesislerinin restoranlarının, yeme içme yerlerinin saat 22.00’de kapatılma
işleminden istisna tutulmalarına,
d. Koronavirüsün en çok bulaştığı yerlerin en önemlilerinden birisinin toplu
çalışma
ve
toplu
taşıma
araçları
olduğu
göz
önünde
bulundurularak; işverenlerin, çalışanlarını taşıdıkları araçlarda kişilerin
birbirine temas etmelerine fırsat vermeyecek şekilde (işçilerin geliş
gidişlerinde) gerekli tedbirleri almalarına,
Bu kapsamda;
Bazı işyerlerinin kendi işçilerini kendi araçlarıyla ve %50
kapasiteyle taşıdıkları anlaşıldığından, bu şekilde işçisini taşıyan işyerleri hariç
olmak üzere;
•

İşçilerinin işyerlerine gelişlerini ve ayrılışlarını yarım saatten az
olmayan sürelerle kademelendirmek suretiyle mesai giriş çıkışlarında
temasın ve yakınlaşmanın önlenmesine,

•

İşçisini kendi taşımayan işyerlerinin ise işçilerinin ulaşım şartlarını
takip ederek diğer insanlarla temaslarını önleyecek tedbirleri
almalarına,

•

Her hal ve şartta maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması kaydıyla
gerek ulaşım ve gerekse iş sürecinde temasların kesinlikle önlenmesine,

•

Araçlara binerken mutlaka dezenfektan kullanılmasına, bu kapsamda
toplu taşıma araçlarında, binen yolcuların kullanması amacıyla
dezenfektan bulundurulmasına, dezenfektanların her aracın girişinde
her yolcunun rahatlıkla görebileceği ve kullanabileceği şekilde monte
edilmesine,
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e. Pandemi süresince vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak
durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas
etmemeleri
ve
ev
ziyaretleri
yapmamaları
konularında
bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine, basın aracılığıyla
sık sık hatırlatmalarda bulunulmasına,
f. Toplu taşıma araçlarında hiçbir şekilde ayakta yolcu alınmamasına, araca
binerken dezenfektan kullanılmasına,
g. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri
amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu
saatler olan 10:00-12:00 ile 14:00-16:00 saatleri arasında binebilmesine izin
verilmesine,
h. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında maske kullanımı kontrolünün Belediyelerce
de titizlikle yapılmasının devamına,
i.

Anonslarda özellikle evde kalınması, topluluk oluşturulmamasıyla ilgili
olmak üzere maske, mesafe ve temizlik tedbirleri konusunda sık sık
hatırlatmalarda bulunulmasına,

j.

Denetimden sorumlu kurumlarca riskli mahallelerde denetim ve farkındalık
faaliyetlerinin arttırılmasına,

k. Yine denetimden sorumlu kurumlarca süresi geçmiş maske kullanılmaması
konusunda farkındalık çalışmaları yapılmasına,
l.

Öğretmen ve okul müdürlerinin öğrencilere pandemiyle mücadele konusunda
planlı olarak bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapmalarına,

m. Tüm kurum amirlerinin kendi personeliyle oluşturacağı mesajlaşma grupları
gibi iletişim araçlarıyla sık periyodlarla pandemi tedbirlerinin (maske, mesafe,
temizlik prensiplerinin) hatırlatmalarına,
n. Fabrikalarda çalışanların işverenler tarafından üretimin durmaması, istihdamın
zarar görmemesi amacıyla Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak belli periyod
ve oranlarda (örn. haftalık %25 çalışanın) sürekli olarak taramalarının
yapılmasına, belli bir oranda test pozitifliğine ulaşan işyerlerinin çalışanlarının
ise tamamına yine Sağlık Müdürlüğü’nün önerileri doğrultusunda ivedilikle
Covid-19 test taramasının yaptırılmasına,
o. Umut Evlerinde kalan çocukların yüz yüze eğitime devam edebilmesine, kurum
bakımı altında bulunan engelli ve kronik hastalığı olan bireylere yüz yüze
eğitim yerine uzaktan eğitim yönteminin kullanılmasına,
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p. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce talep edildiği durumlar
hariç olmak üzere, koruyucu ailelerden her iki yılda bir yenilenmesi istenen
sağlık raporlarının Covid-19 salgını kapsamında raporlarının geçerliliğinin
2021 Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasına ve bu sürenin pandeminin seyrine
göre yeniden haziran ayı içerisinde değerlendirilmesine,
2. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 10.10.2020 tarih ve 16718 sayılı yazıları gereğince;
İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca 06.07.2020 tarih 41 nolu kararıyla salgınla mücadeleye
yönelik olarak 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince alınması zorunlu olan "Güvenli
Turizm Sertifikası" başlıklı bölümün aşağıdaki şekilde düzenlenmesine;

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
Covid-19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi
mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için
Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web
adresinde belirtilen, Uluslararası Sertifikasyon Kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve
hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık
denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın,
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri
kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (il özel idare ve belediye ruhsatlılar da dahil)
alınmasının zorunlu olmasına,
Hali hazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il
öze idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde
faaliyetlerine izin verilmemesine, faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki
konaklama faaliyetine geçmelerini takip eden yedi gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda
arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye ve il özel
idaresi ruhsatlılar dahil) 01.01.2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek
30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takip eden yedi
gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web
adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm
Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek sertifikalarını almalarına,
‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin,
sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikamet adresi Türkiye sınırları dışında olan,
COVİD-19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen
misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak
hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu kararda belirtilen koşullarda konaklamalarının
sağlanmadığının tespiti halinde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali
dahil her türlü cezai işlem saklı kaymak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine,
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İlçe Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen
tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uyulmasına, ilgili kişi
ve kurumlar tarafından yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uymalarına,
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Usulüne göre alınan 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,
İş bu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girmesine,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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