T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 03/03/2021
KARAR SAYISI : 08

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 03.03.2021 tarihinde Kaymakamlık
Toplantı Salonunda saat 11:00’da toplanmıştır.
Yapılan toplantıda:
•

Koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla
alınan tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 04.11.2020 tarih 62
nolu, 01.12.2020 tarih 68 nolu, 11.12.2020 tarih 72 nolu kararları ile bazı iş
yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği,

•

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1
Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Kabine’de;
halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre
kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair
temel usul ve esasların belirlendiği,

•

T.C. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna
(düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri
belirlenmiş, İlimizin de içinde bulunduğu yüksek risk grubu illerde, lokanta,
restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay
bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında %50 kapasite ile
müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği,

Görüşülmüştür.
Bu doğrultuda;
1. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih 3668 sayılı yazısı gereğince;
•

Daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de
(bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu,
terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin 07.00-20.00 saatleri
arası olarak belirlenmesine,

2. T.C. İçişleri Bakanlığı’nm 03.03.2021 tarih 3669 sayılı yazısı gereğince;
•

07.03.2021 tarihinde İlçemiz Mürdükler Köyü Muhtarlık Seçimi
yapılacak olup, görev alacak kişiler ile seçmenlerin uygulanacak sokağa
çıkma kısıtlamasından 07\03.2021 tarihînde m uaf tutulmasına,

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 alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi
ve suç teşkil etmesi halinde 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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