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iı.çE ruEziSsIHA KURULU KARARI

Burhaniye İlçesi Hıfzıssıhha kurulu 08105/2020 tarihinde saat 15.00 da Kaymakaınlık
Toplantı salonunda, Kaymakam Hüseyin ÖNPn Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karaıları
almıştır;

Korona virüs salgını nedeniyle, vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafbde bulunmalarının,
hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle,25la3D020 tarih 2020107 sayılı İlçe Hıfzıssıhha
kurulunca, İlçemizde kurulan pazarlarda, sebze - meyve ve gıda ürünleri dışında başka tezgahlann
açılmasının yasaklanması, 27l03l2a20 tarih 202019 sayılı kararla da, Mevcut Pazar yerlerinde ve
yoğunluğu azaltmak için ileride belirlenecek yeni Pazar - satış yerlerinde, her bir satış yeri (tezgah-
sergi) arasın da en az 3 Gç) metre mesafe olacak şekilde diizerıleme yapılması.. kararları alınmıştır.

Korona virüs salgınında, gelinen noktada kayciedilen olumlu gelişmeler ile Bilirn Kurulunun
önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihüyaç malzeınelerinin satışının
kısıtlanmasına yönelik tedbirler, 04,05.202a Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkantınızın Ba$anlığında
toplanan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, Korona virüs salgınının etkileri
gözetilerek belirlenecek kurallara uyulnrası kaydıyl§, l 1,05.2ü20 tarihinde kısıtlamaların
kaldırılabileceği belirtilmiş, 08/05/2020 tarih, 2ü2ül 29 sayılı İIçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile bu

kısıtlama kaldırılmıştır.
Bu Kapsamda;

1_Kısıttama kaldınldığından, Pazartesi pazarinda sebze, tuafiye, giyim vb. tezgahlarının da

kurulacak olması, önceki kurul kararında belirtilen tezgahlar arası mesafenin 3m. civarında

tutulınasını zorlaştıracağı,Pazar içerisinde mevcut pazarrı- vatandaş yoğunluğunun artışına neden

olabileceği, Korona virüs salgını nedeniyle, vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede

buluırmalarının, hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle, pazartesi günleri ikinci bir kurul

kararı alınıncaya kadar sadece sebze meyve pazan kurulmasının devamına,

2_Korona virüs salgını nedeniyle, vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bulunmalannın,

önlenmesi adına, salgın süresince Çarşamba günlerinde, Merkez kapalı Pazar yerinde fuafiye, giyecek,

oyuncak ..vb paearın kurularak vatandEların rnağdur odilrnsmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir. ü8/ü§/?0?0
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BURH,A.NiYE İLÇE HIF"ZISSIF{.A KURULU KARARI

Burhaniye İlçesi Hıfzıssihha kuıulu üBl05l2020 tarihinde saat 17.00.da
KaYmakanılık Toplantı salonunda, Kaymakam Hüseyin ÖNPn Başkanlığında toplanarak,
Korona vinis salgınından korunabilmek, salgının yayılmasını engeileĞk içirl Sağlık
Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımıİın talimatları, İçiğeri
Bakanlığının genelgeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. Maddeleri uyaİınca,
aiman tedbirlerin bulaŞın yayılma hıana olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla
ek tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Tiim DiinYa'yı etkisi altına aian Koronavinis (Covid-l9) salgınının toplum sağlığı
aÇısından oluŞturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına
uYulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tiim kurumları ile bu saİgının yayılması
ve vatandaşlanmızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu
kaPsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızlapaylaşmaktadır.

Ticari taksiler faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların
gıin iÇinde bir çok kişi tarafindan kullanılması nedeniyle, sosyal mesafe ve kişisel hijyen
tedbirleri açısından bazı riskler oıtaya çıkmaktadır. Bu risklerin giderilmesi amacıyla,
pandemi sürecinde aşağıda beliıtilen tedbirlerin alrnmasına;

l- Ticari taksi dwaklan ve ticari taksi olarak kuilarıılan araçların en azhaftada bir kez
olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenip/dezenfekte edilmesine, Gerektiğinde ibıaz
edilmek üzere yetkili merci taıafından düzenlenrniş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren
belgenin araçta bulundurulmaslna, Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum,
kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafindan yapıldığını
gösteren belgenin verilmesine,

2, Tiçari taksi şoftirlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmesine,
aracm içinde mutlaka maske kullanmaiarına,

3- Ticari taksilerde, gün içerisinde araça binen her müşterinin kullanlmna yetecek
otçude
kiŞisel kullanıma uygun dezenfektan malzemelilıtin veya 80 derecelik kolonya
bulundurmalarına, ticari taksi şoftirlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya
kullanabileceğilkullaırması gerektiği konusunda müşteriyi biigiiendirmelerine,

4- Ticari taksilere ayııı anda üç kişiden fazla müşteri kabui edilmemesine,
5- Müşterilerin ticari taksilere rnaskesiz binememesine,
6, Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alandldurakta

müŞterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin
silinmesi/dezenfekte edilmesi ve aıag içerisinin havalandırılmasınrn sağlanmasına,

7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafindan taksi ücretinin, fiziksel temas
gerektirmeyen (l«edi kartr, mobil uygulamalar vb.) temassz ödeme yöntemleriyle
ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmalarına,

8-Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmarnası için konunun, meslek odaları, kolluk
birimleri ve trafik zabıtasıtarafindan etkin şeki enmeslne,
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9-Alınan Kararlara uYmaYan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince idari Para'c*rurir*rıı*esi'başta;İ.J üzere aykırıIığın durumuna görekanunun ilgili nıadd*l':i§'::cı'İ.-iİĞ* yapılmasınu, tory11 suç teşkil eden davranışlarailiŞkin T,C Kanununun 19i, ıı.JJ-ri irpsamında gerekii uJıı ışı.*ı.rin başlatılmasına,

Oy birtiği ile karar verilmi\ ail05l202a

{{;f '*ı*,r**\
J \*J#g#in öNER \

'*lğJ=*"*:eı

ffiioöNER \
Kaymekam İl

ı,/! l

ş
:i

İ
iI
{
nı

{ \l--
eıiŞ@ak Öurı*
llı,e,/wı. *"4.

§\l\'r\ı
Ah*{ X4JyhAVı.
Ilçe ]v$§tıstı \

,i\l1iiiI

f

Lemi TURGUT
EelçdiyqJabibi

Salih fu oĞRAK
Tem.

Ilçe Emniyçt Müdtinj


