
 

 

 

 

T.C. 

BOLU İL 

GEREDE İLÇESİ 

HIFZISSIHHA KURULU 

 

Karar No: 8 

Karar Tarih: 26.03.2020 

 

    İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL başkanlığında 

26.03.2020 tarihinde toplanarak; 

              - Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandamı olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı 

tehdit etmeye devem eden Kovid-19 adı verilen Coranavirüs sağlıklından vatandaşlarımızı 

korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün 

kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda İlçemiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki kararların 

alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

               1- T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2020 tarih ve 

E83 sayılı yazı ile gönderdiği Konaklama Tesisleri, Restoranlar, Yurt, Huzurevleri ve yaşlı 

Bakım Merkezlerine yönelik önerilerin titizlikle yerine getirilmesi, 

                2- T.C. Sağlık Bakanlı Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 17.03.2020 E 83 sayılı yazı 

gereği İlçemizde açık bulunan lokanta ve restoranların faaliyetlerini yürütürken müşteriler 

arsında en az bir metre olacak şekilde oturma düzeni almalarının sağlanmasına uzun süreli 

aynı yerde olunmamasına,  

                2- İlçemizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları 

(şehirlerarası yolcu otobüsleri dâhil ) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin 

%50’si oranında yolcu kabul edecek; yolcuların oturma şekli yolcuların birbiriyle temasını 

engelleyecek şekilde olacaktır. 

                 3- T.C. Sağlık Bakanlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarih 

67598610-389-19 sayılı yazısı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 

Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 7118880002 sayılı yazıları gereğince;  

a. Her kurum kendi imkanlarıyla yapmak üzere zaruret halinde ilgili belediye 

başkanlıkları ile ilçe özel idareler tarafından yardımcı olunacak, tüm kurumlar 

tarafından gerekli kuruma ve hijyen tedbirlerinin alınmasına, dezenfeksiyon ve 

temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılmasına; 

b. Kişisel hijyen ve koruma tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen  

‘YENİ KORONA VİRÜS RİSKİNE KARŞI 14 KJURAL’ bilgilerinin tüm 

çalışanlara ve vatandaşların duyurulması ve uygulanmasının sağlanması, 

c. AVM ve terminal gibi ortak kullanım alanlarında sıkça temas edilen noktalar 

(kapı kolları, asansör düğmeleri, tırabzanlar vb.) başta olmak üzere gerekli 

temizlik ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile 

yapılmasının sağlanmasına, 

d. Servis araçları, taksiler ve diğer taşıma araçlarının günlük temizlik ve hijyenin 

sağlanması, korona virüs hakkında valilik/Sağlık Müdürlüğünce verilecek afiş 

ve broşürleri araçlarına asarak vatandaşları bilgilendirmesine, 

                   4- T.C.  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2020 tarih ve 

13588366-149-E217 sayılı yazısı gereği; izolasyon tedbiri uygulanan veya önerilen 

vatandaşlarımızın talepleri durumunda aile hekimlerine veya sağlık kuruluşlarına 

başvurmaları halinde kişilerin pasaport bilgileri teyidi sonrasında yurda giriş yaptığı  tarih 

dikkate alınarak 14 güne tamamlamak üzere Z03.8- Şüpheli hastalıklar ve durumlar için diğer 



 

 

gözlem veya  Z03.8 Şüpheli hastalıklar veya durum için gözlem, tanımlanmamı’ tanı kodları 

ile sağlık diğer gözlem veya 203.9- Şüpheli hastalık veya durum için gözlem tanımlanmamış 

’tanı kodları ile sağlık raporu düzenlenmesine; 

               5- T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2020 tarih 

ve 14500235-403.99-E.535 sayılı yazı gerğ 

a- Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca mesai saatleri 

içeresinde yapılmasına, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içeresinde 

sadece hastanede kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaret 

izni verilmesine; 

b- Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hastaların ziyaretlerinin 

müsaade edilmesine, 

c- Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi 

tarafından sağlanmasına, 

6- Vatandaşa doğrudan hizmet sunulan kurumlarımızda, vatandaşlarımızla temas  

Halinde yürütülen tüm hizmetlerde yapılan her işlemden sonra hizmet alanının, hizmet verilen 

araçların (el, parmak, izi vb.) ve hizmet veren personelin dezenfeksiyonu/hijyen konusunda 

hassasiyet gösterilmesine,  

                  7- İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda zebze meyver başta olmak üzere 

vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladıkları açık alanlardaki semt/mahalle pazarlarının 

faaliyetlerine devam etmesine, ancak vatandaşların toplu olarak 

bulundukları/bulunabilecekleri ‘OTOPAZARLARI’ ve ‘HAYVAN PAZARLARI’nın 

faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,   

                   8- T.C. Bolu Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün 20.03.2020 tarih ve 47388285-

10157 (91244)-2020/133 sayılı yazı gereği; 

a-  İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatında faaliyet konusu veya ek faaliyet 

konusu Lokanta/İçkili Lokanta vb. olarak belirlenen işyerlerinde, 

vatandaşlarımızın yemek yeme niyetiyle de olsa makul bir sürenin üzerinde 

çok yakın mesafede uzun bir süre durmamalarına ve dolayısıyla virüsün 

yayılmasına zemin hazırlayacak sunumlardan kaçınılarak sadece halkın 

beslenme ihtiyacını karşılayacak yemek  sevisi yapılmasına 

(Birahane/Kafe/Kafeterya gibi halkın uzun süre vakit geçireceği şekilde 

sadece içecek satışı yapılmasına), 

b- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatında faaliyet konusu veya ek faaliyet konusu 

olarak pastane, unlu mamulleri, tatlı ve şekerleme imalatı satış olarak 

belirtilen yerlerin müşterilere masada oturarak satış yapmasına, sadece paket 

satış yapılmasına masa sandalye ve taburelerin kaldırılmasına; 

c- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatında faaliyet konusu çay ocağı/evi olarak 

belirtilen işyerlerinin, Müşterilere oturarak servis ve satış yapmasına izin 

verilmemesine, işyerinin dışına servis ve satış yapılmasına izin 

verilmemesine; 

d- Ayrıca Otel, Motel, Hotel gibi konaklama yerlerinin içinde veya eklentisinde 

bulunan restoran, lokanta ve kafeteryaların sadece konaklama yapan  kişilere 

hizmet verilmesine, konaklama yapmayan ve konaklama yapan kişiye misafir 

gelen kişilere servis ve satış yapılmamasına; 

                9- Sayısal Loto, İddia ve Ganyan bayi gibi faaliyetlerin sürdüren işletmelerin 

vatandaşların toplum olarak yarış sürecini sonuçlarının takip ederek vakit geçirmeleri kafe, 

oturma alanı vb. yerlerdeki tabura, masa ve sandalyelerin kaldırılmasına;  

                10- T.C. İçişleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 14.03.2020 tarih ve 23635644-

249-E.5234 sayılı yazı gereği; 

a- Şüpheli veya hükümlülerin yakalanmalarında Ceza İnfaqz Kurumlarına 

teslim edilmesine kadar geçen sürede nezarethanelerin ve nezarethanede ortak 



 

 

kullanılan eşyaların temizliğine ve dezenfeksiyonuna hassasiyet 

gösterilmesine; 

b- Şüpheli veya yükümlülerde kullanılacak kelepçelerin kişiye özel hijyenik 

vasıta bulunmasına özen gösterilmesine, 

c- Şüpheli tutuklu ve hükümlülerin adalet sarayına ve/veya ceza evlerine 

sek/nakillerinde kullanılacak araçların düzenli aralıklarla dezenfekte 

edilmesine, 

d- Şüpheli tutuklu ve hükümlülerin adalet saraylarına ve/veya ceza evlerine 

sek/nakillerinde görevli kolluk personellerinin kişisel temizliğine dikkat 

etmesi konusunda uyarılmasına, 

               11- Jandarma ve Emniyet birimlerinde bulunan nezarethanelerde hijyen tedbirlerinin 

alınması dezenfeksiyon ve temizlik işlerinin düzenli olarak yapılmasına, 

                12- T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 18.03.2020 tarih 95330207-251.99-E.00053310615 

sayılı yazısı gereği Bakanlık görev ve yetki alanı içeresinde bulunan kooperatif ve üst 

kuruluşları ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, yine diğer Bakanlıkların gözetim ve 

yetki alanlarındaki kooperatif, birlik vb. kuruluşların olağan ve olağanüstü genel kurul 

toplantılarının alınan risklerin bertaraf edilmesi ve ortaya Pçıkacak zararların önüne geçilmesi 

amacıyla, nisan ayı sonrasında yapılmak üzere ertelenmesine, 

                   13-Mevzuatla düzenlenen genel işçi sağlığı önlemleri yanında, işyeri hekimleri 

eliyle çalışanların yakından izlenerek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi bilinen semptomların 

izlenmesine ve şüpheli durumların sağlık kuruluşlarına bildirilmesine çalışma alanlarının 

uygun şekilde dezenfeksiyon, ortak kullanım alanlarının temizliği bireysel temizlik ve 

dezenfeksiyon malzemeleri maske dâhil) bulundurulmasına, yemekhane ve benzeri toplu 

alanlarda uygun mesafelerin sağlanması için ek alanlar sağlanması veya değişimli yemek 

düzeni yapılmasın, uygun havalandırma, iklimlendirme şartlarının sağlanmasına; 

Cumhurbaşkanlığı kararları başta olmak üzere çalışanlar hakkında tanınan ilave izin ve 

benzeri hakları uygulanmasına,  

                     14-  Genel sağlığı olumsuz etkileyebilecek su, elektrik, doğalgaz kesintilerine 

karşı ilgili kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, 

                      15- T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 19.03.2020 tarih ve E-00053363177 sayılı 

yazıları gereğince virüsün yayılmasını engellemek amacıyla; 

a- Market, manav ve Pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş meyve 

ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden satıcılarca poşetlenerek satışa 

sunulmasına, 

b- Belediyece Pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon 

çalışmaları ihmal edilmeden yürütülmesine,  gerekli ve yeterli hijyen 

önlemlerinin alınmasına, 

c- Pazar yerlerinde tezgâh aralıkları mümkün olduğunca geniş tutularak 

tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kas ve 

ambalajların bulundurulmamasın, 

d- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev 

yapan her şahsın uygun özelliklerle eldiven kullanmalarına, takibinin 

Belediye Zabıtasınca ve hijyen hususunda bilgilendirmenin İlçe Sağlık 

Müdürlüğünce yapılmasına, 

                   Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından İlçe 

belediyeleri ile işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk ve zabıta birimlerimiz 

tarafından konunun takip edilerek uygulamada bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

             

                  16- Daha önceki aylarda alınan kararların devamına;    

         Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 



 

 

 

       

 

       BAŞKAN                                              Ü Y E                                      Ü Y E 

    Cengiz ÜNSAL                                  Mustafa ALLAR                Uzm. Dr. İrfan İLTER                  

       Kaymakam                                      Belediye Başkanı                İlçe Sağlık Müdürü V. 

 

 

 

 

 

         Ü Y E                                                   Ü Y E                                             Ü Y E 

    Nizami ÖZALP                                   H. İlyas ÖZBAŞ                              Samet KARA 

Milli Eğitim Müdürü                              Veteriner Hekim                               Serbest Eczacı 


