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ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 07/05/2020 perşembe günü Kaynarca Kaymaka mı \4ehmet

AliKARATEKEL i Başkanlığında toplanaıak aşağıda isimleri ve imzal arı bulunan üyelerden

teşekkül etmış olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile allnmışlır.
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n) Çalışanları inşaat alınında/maden alanlnda bulunan şantiyedc konaklayarak )-aptınl veya

çalışması devam eden bııyllİ;;;;İ;;tb;;;;"l"İİS,''nuja" l,"p*mında inşaat," l:iilP"
lv"İşİİİy" l-, içlna" İ" İ,İ,İ 

",ilir, 
başka bir yerden çalışanların gelmesine !e şantı!eoe

kalanlann başka bir yere gitmll.,". Lj^ r".iı..r. Çalışma alanı sadece inşaaı alaııı/madcır

sahaları ile sınırlıdır,),
;lÖ;;,;.;Jİ;" tel",i,yon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

ö) Daha önceden ,orı"ş..yJL,uiiııi,u"gı".,"r,ş ,. uelirlenen süre içerisinde yeriştirilınesi

"i*ı"i iır.*" ı.onr,'*ui, *L".e, ıırıı-n, araç-gereç üreten iş yerleri Ye tesisler (mevctlı

;;;;İkffi İ;prılu,ul",, ve anılan şartlara uymalan kaydıyla),

pj'İİ*i 
"rrçl, 

.lİryakıt satışı yapılan Tanm Kredi K.ooperatifleri,

r)Kısıtlama stiresi"a. yudl;f,ue,İl,'*ım*l faaliyetlcr göz öntlnde. bulundurulaıak

i löı.r.-,*"r,.a^ 
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ilçemizde.bulunan 4 adet zirai ilaÇ ve gtibre bal'ı

İİtİyu", un".t karş ı layac Çı lci n tıe911 51r*o]1altır,
ı- i3risrıı x.ıpsAMINDA oLAN KtşlLER ı i__.__: i_ı^r__ .,_ ,,,_,m|ırıi "
a) Bu Cenelgenin (Zl n"'"J İuİG,'1,1,'İ,ü" "nç,k Olacak işyeri, işlctme ve Kurumlarda"

yöneıici. görevti veya çalışnlar,
b) Kamu düzeni ,. guu.n,,ii;,; sağlanmaslnda görevli olanlar (Özel güvenlik görer lileri dahil).

c) Acil Çağn Merkezleri, V".;;i;.;J il.k Biimleri. Klzılav ve AFAD,da görcv alanlar,

c) Cenaze defin işı..ı"rinoi JoiJrii;;il;(dh;ö;;vıiteri. hastane ve belediye görevlileri vb,)

iİe birinci derece yakınlannın cenazelerine katılacak olanıar,

ıt) Elektrik, su, doğ"lg,,, t;İ;k"-;;"iÜsyon vb,tesintiye uğramaması gereken iletinı ve alçvapı

]i."rü"i" stırdi,rtıimesi ,e arızalarının giderilmesinde.görevli olanlar.

e.ı tJrün ve/veya mrır"..ı".i,,'nuii'ir"ri'"ai yo a" ı".iiuieiide (kargo dahil). yurt içi ıc 1urt dışı

a;;;;,İ;.';İui",e ilgili raaliyetler kapsamında.görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, hrr*""İ'r"ır"liıi*yoii"rı..rı..ilçocuk evleri vb. sosyal korumalbaklm

merkezleri çalışnları,
g) Otizm, ağır mennl retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olaıı|ar ile bıınların

veti/vasi veya rcfakaıÇ_ileri. 
ten iş yerlcrinin y_üksck deı.eceli

ğİ'Ö..ir-çJlil...u.. İerrokrom vb, seklörlerde faaliyet.yiirü

madeıı/cevher eritm" f,."ı;;'i;';ök nur" a.p.ı* gi6i zorunlu olarak çat|ştırılması gercken

bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak ü;e;c yurt çapında yaygrn hizm||1Eı ol* kuruın, kurrıluş ve iş|eımelerin

Üİlg-i ;İ; r..,Lrlerinin çalışanlan (asgari sa;ııda olmak.kaydıyla),

,i'ğor,ul.u .irti urırnun ui*ir"ı ,. h"y-r"n*i ü.ünlerin üreıimi. işlenmesi. pazarlanması le

nakliyesinde çalışnlar.
l İt]İİı-l.Üİ-l;uvıil.baş hayvanları otlaıanlar, ancılık faaliyetini vürüıenler,

i) 30.04.2020 tarih ,. id;;;;İ, Ö;;"'İİ.r-iİı.up*,n,nda oluşiurulan Ha.vvan Beslcnıe (irubu

'Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlaı_.

k) lkametinin önü ıı" 
"",ri,,oi."ii(.ıa,yla 

evcit hayranlarının zorunlu ihtil,aclnı karşlIamak

üzoe dışan çıkanlar,
ı)İo,iü.u ,tır".ince ekmek dağıtımı yaparılar ile lokanta. rcstoran. tatll satış },crleri ve

İiçckçilerin evlerc servis hizmetinde görevli olanlar,

m)ZorunlusağlıkranO*,,,oİonlu,İrızılay'ayapılacakkanveplazmabağışlandahil1,.
İİYrn, p"n.lİ*, şantiye vİ. toplu y,l",a, laİ"nl",,n geıeksinim duyacağı tcmel ihtil açların

kaşılanmasında görevli olanlar.
o) lş sağlığı ve güvenliği ,.a".iyı" iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çallşanlar (iş ycri hckimi

vb.),
6) Veteriner hekimler,
pİ r"n.rul iir"ti.in devamlılığı için gerekli olan ekim-dikinr, sulama-ilaçlama gibi

ia"ıiyetı", k"psamrnaa rıuuruai eiim-alanlannda ve Fııdık bahçelcrindc zorunlu ilaçlaııa

çr"i.tı."n a*r_ı..au 6ıut,ri"t ıos Hastalıklar ile Mücadele. Fındık }lasıalık vc Zararlıları

ile Mucadeıe vu.; üreticilerin gerekli alet ve ekipmantarının (pülverizatör" sırt ponıpasr, holder

vb.) yanında bulıınmr., şu.t, iİ"- mı," ve ayçiçğ gibi sezonda ekilmesi gereken ürünlcrin

ek#e ve yem biıkileri nıünlerinin biçimi iiin kullanılan alet ve ckipmanıart (traktajr. biçer_ ot

Ü.gİ;r;,.kinoı vu.l iİe urari.ine gİdecek olan ııreticiler. tarımsal üretimin aksanıanıasl iÇin

ilçe tanm Müdürlüğünü;;ıirıediğidevlet memuru ziraatçiler ihracata ürctiıı y,apan Köksal

Tanm makineleri vİ çalışanlan izinli ve görevli olacaktır

^Z*ç;Öİ*Ö,ı,İJİ'*.mgıuirüEeığ§gıa6osıüıJmıbrJeıl$E}-{a,S_bih,E}4tb"Şl§ha{llffi]$,ih,""2 o, $ıçşşgilc*nl*ıHq»ll iılüJğouııthdıdgıahrloisiimkliolaınlı.işhFrlcrlni beklcvenücr,



ş) Betediyelerin ıoplu taşıma_ temizlik, katı atık, su ve kana|izasyon, ilaçlama. itfaile vc mczarlık

hizmetlerii yürtllrnek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel.

t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu l0.05.2020 I'az_ar

gonıi o"t l8.00,dan sonra market|er ve sebze_meyve hallerinde mal. malzemc ve ürünlcrin nakli.

iabulü. depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevti otanlar (Bu maddc kapsamında hiçbir

şekilde mal. malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
u) Madencilik. inşaat ve diğer bİı)ük yatlnm pğelerinde kullanılmakta olan paıla5,ıcıların imalal

ve lojistiğinde çalışanlar,
ü) 06.05.2020 tarihli,65 yaş vc üzeri ile kronik rahatsızlığı olın kişilcrc istisna uYgulaııınası

konulu Genelgemiz çrçevesinde, l0 Mayıs 2020 Pazar günü, l l .00_ ı 5.00 saatleri arasında

yürüme mesaiesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maskc taknıak kaydıyla

b5 yaş ve üzeri ili kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihıiyaç duyulan hallerde bıınların

refakatçile ri .

4) Belinilcn istisnalar dışındaki tüm vaıandaşlarımızın evlerinde kalnıası esastır

5) Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır

6) Başta sağ|tk ve güvenlik olmak üzere kaınu diizeninin tesisi için görevli olan kaııu
göreviilerinin şhii içi toplu ulaşımlarını ıeminen belediyelerce gerekli tcdbirleı alınacaktır

1 ek .t augİt .ının diizenli olması amacıyla kaymakam başkanlığında fırıncılar odası. yerel

yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komis1,on tarafından. l,ıer

müalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmck dağııım planı 1,apılacak. bu

plaııda ilçedeki ekmek tireten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağtım bölgclcri
(mahalleicadde/sokak ölçeğinde ) ile her dağıtım k)lgesi için görev ),apacak aıaç lisıelcri
belirlenecektiı. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Desıek l]irimleri
ekmek dağtımını gerçekleştirebilecekti r.

8) Sokağa çıkma klsttlamaslnın olduğu 09.05.2020 Cumartesi ve l0.05.2020 Palar günü gazete

dağüımI gazete şirketlerinin ring halinde çalışcak dağıtım araçlarl, belirİenen içme suyu dağltım

bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacakır (bu kapsamda gazctc

dağıtımının €vlere servis şeklinde vapılması esastır.).

9)Yüanda betirtilen ledbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa nıe1,-'dan

verilmemesi ve mağduriyellere neden oIunmaması. alınan kararlara uymay,aı,ı vatandaşlara

Urrıumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereğince idari para ceııası verilıırcsi haşta

olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğincc üsı linıitteıı işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara i|işkin Türk Ceza Kanununun | 95.ınaddesi

kapsarunda gerekli adli işlemlerin başlatılmasın4

1593 sayılı Umumi l{ıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliğ ile karar verilnıiştir.
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