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BOLU VALİLİĞİ
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KARAR TARİHİ : 01/12/2020
KARAR SAYISI : 70

Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’m başkanlığında
aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 01.12.2020 tarihinde saat 16:30’da
toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;
Koronavirüs (Covid 19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin
temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına
yönelik uyulması gereken kuralların ve önlemlerin; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek
uygulamaya geçirildiği görüşülmüştür.
Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve
özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş
görüldüğü değerlendirilmiş olup;
Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, T.C. içişleri Bakanlığı’nm
30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı genelgeleri gereğince:

Yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’den itibaren geçerli
olacak şekilde;
1. Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla
mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete
uğratmama, kamu hizmetlerini aksatmama ve bazı kurum ve kuruluşlar için özel
kanun ve talimatla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin
esasların saklı kalması şartıyla; 02.12.2020 tarihinde başlamak üzere, kamu
kurum ve kuruluşlarının günlük mesai saatlerinin, 10:00-13:00, 13:30-16:00
olarak uygulanmasına,
2. Konaklama tesislerinde ise gerekli hijyen şartlarına tam olarak riayet etmek ve
zorunlu mesafeyi daraltacak yoğunluk oluşturulmasına müsaade etmemek kayıt
ve şartlarıyla sadece konaklayan müşterilerin, yüzme havuzu, sauna, masaj
salonu hizmetlerinden faydalanabilmelerine, üyelik, saatlik vb. müşteriler için
faaliyetlerin engellenmesine,

1

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 kumruların 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 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 katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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