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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 30.04.2021 tarihinde.saat 10:00’da toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığTnın 29.04.2021 tarih 59362 sayılı

gereğince;

Cövid-19 salgınının önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde
alman kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine "yeni
önlemlerin eklenerek tam kapanma dönemine geçildiği,
i
T.C. İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi iİe İİçe Hıfzıssıhha
Kurulumuzun 2021/20, 2021/21 nolu kararlarıyla mevcut tedbirler kapsamında kısıtlamalardan
zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenlere, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi bazı
çalışma alanlarına muafiyet sağlandığı,
i
j
Bu doğrultuda T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca izni verilen ve denetlenen özel kreş
ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, ancak kısıtlamalardan
muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabileceği
görüşülmüştür.
'
Buna göre, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri süresince;
1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Reıberindc
belirtilen “Kreşlerde, Gündüz Bakımevlerinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında
Alınması Gereken Önlemler” ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca daha
önceden yayınlanan Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına hassasiyetle devam
edilmesi ve zorunlu kamu hizmeti, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi
çalışma alanlarında kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim
ihtiyaçlarının karşılanması kaydıyla, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk
kulüplerinin faaliyetlerine devam etmesine,
2. Bununla birlikte tam kapanma sürecinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilimiz
genelinde görev alanında hizmet verecek kuruluşlarda çalışmakta olan personel için
sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olauklarmi
belgeleme işlemlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılmasına,
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat Hükümleri
çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin İvedilikle
planlanmasma/uygulanrnasına ve ilgili kişi ve kuramların yetkili makamlarca verilecek ğöreV, Ve
talimatlara titizlikle uyulmasına, yuvgulamada herhangi bir aksakljğa meydan verilmemesine,

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Ilıfzıssıhha 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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