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İlçe Hıfzıssılüa Ko.i:{onY l2/08/2o20çarşamba giınü Kayıarca Kaymakamı MehmetAli KARATEKELİ Başkantıgındu t"pı-u*k;;ğ;J;l.iilı".l * mJu.T"i*i'jy"i".a""teşekküI etrniş olup, yazılı olan kararİar oybi.liğ lİ" a,n-rşt,..
. .covidl9 satgınının görüldüği 

-anaai 
ıtıuar"n salgının kamu diizeni açısındanoluşurduğu riski yönetme, 

- so.yul izolasyonu temin, tziu -"rur"yi 
--to,.ir.u 

u.salgınrn/bulaşmanın yayılım hızıni kontrol uıt-au trtrnu amacıyla birçok tedbir karanalınarak uygulamaya geçirilmiştir

, Içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadeleningenel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki-mesafe kurallannm yarx s,.a her bir faaliyetalanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler
çerçevesinde faaIiyetlerin siirdiirülmesi saglanmaktadır.

Gelinen aşamada;
07,08,2020 tarih 69 sayılı ilçe Hıfzıssıhha Kurul Karanmızın 9. Maddesi b bendininaşağda belirtildiği şekilde tadil edilmesi uygun görülmüştilr.

. b) Düğiin, nişan, siinnet vb. organizaiyonlarda yemek vb.yiyecek ikramı olması
durumunda;
-_ sağl* Bakanlığı Bilim kıırulu tarafından hazırtanan "covid 19 salgın yönetimi ve
9^1'_1ı1".*.}i.ri"nde 

yer alan " 29. Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, n-o."ı.çı,T"iı,", ,"lçerısınde Yeme-|çme Hizmeti Sunan İşletmelerde Aıınması Gereken 
'Önlem|er''e

harfiyen ulıılmasına,
- y'ry* j[apıryn l (bir) saat içerisinde tamarnlanmasrn4 insanlann ortamdaki giirültti
l*".,lb birbirini duyamaması ve yfüsek sesle konuşmalanna bağlı damlac* yoıuyıu'öorıa
-19. bulaş riski artacağından bu stire zarf,nda canlı mtizik dahiT herhaİiul, Jür ı.*
edilmemesine ve enstrtiman çalnmamasın4
-yemek salonuna tiim davetlilerin maske ile girmesine ve yemek dışında da masketakılmasına devam edilmesine
-Bir veya daha faz|a aur"İıı topı*udan sonraki 14 giin içinde Covid-l9 belirtilerigösterdiğinde iVilÇe sağlık müdiırlüğü yetkililerinin temaslıİan izlemelerine y;;;.;,;İ-*,
adına düğiine davetli tüm katılımcılann adlan ve iletişim bilgileriri" 

"n;'İ;ü".tı." ı"işletıne yetkililerince saklanmasına,
yukanda belirtilen tedbirlere uymayanlara umumi Hıfzıssıhha kanununun 282 ncimaddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykrrılığın duruınuna göre kanunun ilgili

maddeleri c:l"ğT.: işlem yapılmasın4ionusu suç ieşkil Jden davranışıaia iiiştin it* c.-Kanunwıun l95 inci maddesi kapsamında gerek-ti adli işlemlerin başlat,i.*rni

1593 saylı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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