
+

T.C.
ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞI
Hıftıssıhhı Kurulu BaşkanIğı

KARARNO:05
KARAR TARiHiz o3.o2.202l

ilgi: a)
b)

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Mtldürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelge
İçişleri Bakanhğı İller İdaıesi Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarihinde güncellenerek Bakanlığımız
intemet sitesinde yayınlanan sorulann l2. Sorusu.
lçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.02.202l tarih ve l968 sayılı Genelgesi.c)

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Rasim BELGE bşkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı
üyelerin katılımı ile 03.02.202l tarihinde saat 16:00 da toplanmış olup aşağıdaki karar ahnmıştır.

KARAR

Koronaviriis (Covidl9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılırn hızını kontrol altında tutma amacıyla
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi(a) Genelge ile hafta sonlan için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasl silresince gün
içerisinde çalışbilecek iş yerlerine ilişkin diizenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan
kişiler ile iş yerlerine yer verilmiştir. İlgi 1b; soruya verilen cevap ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı
günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri aıasında
sürebileceği belirtilmiştir. İlçe Hıfzıssıha Kurulu olarak Umumi Hıfzıssıha Kanunun 27. Ye 72. Maddeleri
gereğince aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde buIunduruIarak çiçek satışı yapan iş
yerlerinin sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında
evlere servis, l3-14 Şubat Cumartesi-Pazar gün lerinde l0l700 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve
l0.00-24.00 saatleri arasında evIere servis şeklinde sunulmasına.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukanda belirtilen çerçevede eksiksiz
bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, karann işletmelere ve vatandaşlara, Belediye Başkanlığı, ilgili
oda temsilciliği ve İlgisine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan/tebliğ edilmesine, Kaymakamlık
intemet sitesinden yayınlanması, tedbirlere uymayanlaıla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci
maddesi gereğince idari para cezası veri|mesi, aykınlığn durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi
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kapsamında gerekli adli işlemIerin başlatılmasın4

l

f*4_- \ ö



Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Rasim Aıi öZDEMiR

Kaymakam ilçe Başkanı

ALKAN

İlçe Sağlık Müdürü

İlçe Emniyet Müdürü

Sultan ÇAKMAK
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İlçe Jandarma

serbest Eczacı Esnaf Ve Sanaatkarlar Odası Başkanı
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