T.C.
ZONGULDAK İLİ
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 31.05.2020
: Ara Karar-42
KARAR NO
KONUSU
: Kısıtlamaların Kaldırılması ile Gelinen Durumlarla İlgili Kararlar
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği
31.05.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak Covid-19 hastalığına karşı alınan
kararlara ilave olarak aşağıda yazılı bulunan kararlar alınmıştır.
1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak, tren vb) Hayat Eve Sığar
(HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması,
2- Uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra
sonlandırılması,
3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay
boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesi,
4- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında
veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi
almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri,
5- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane,
kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan
temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1
Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye
başlamaları (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi
olmayacaktır.),
6- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb.
işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor
merkezleri/tesislerinin saat 24.00'a kadar hizmet vermeye başlamaları,
7- Kısıtlanan halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri
ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi
park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran
2020 Pazartesi gününden itibaren başlanması,
8- Geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta
olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin
satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi
gününden itibaren faaliyetlere başlanması,
9- Pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve zaman zamn güncellenen Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde belirtilen her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık
ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemelere uyulması ve bahse konu
faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa belediyeler, emniyet ve jandarma birimlerince
tebliğ edilmesi,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan
vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi,
aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği
ile karar verilmiştir. 31.05.2020
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