T.C.
ZONGULDAK İLİ
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 30.06.2020
KARAR NO
: Ara Karar-54
KONUSU
: Tiyatro, Sinema, Konser Salonu ve Gösteri Merkezlerinin Açılması

Sağlık Tesislerinde Yapılacak Yaz Stajları
Abdesthane, Şadırvan vb. Yerlerin Açılması

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği
30.06.2020 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak Covid-19 hastalığına karşı
alınan kararlara ilave olarak aşağıda yazılı bulunan kararlar alınmıştır.
1. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri
olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken
önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 28.06.2020 tarihli yazıları doğrutusunda; İlimiz Umumi Hıfzıssıhha
Meclisinin 11.05.2020 tarih ve Ara Karar-31 nolu kararı ile faaliyetleri durdurulan “tiyatro, sinema, konser
salonu ve gösteri merkezleri”nin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinin “Covid19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması
Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 23/06/2020 tarihli ve
432597 sayılı Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile 1 Temmuz 2020 tarihinden
itibaren faaliyetlerine başlayabilmesine,
1.1. Valilik/Kaymakamlıklarımızca faaliyete başlayacak olan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri
merkezlerinin ayda en az iki kere denetlenmesinin sağlanmasına,
2. Üniversitelerdeki Lisans/Önlisans öğrencilerinin, İlimizdeki sağlık tesislerinde yapacakları yaz stajları,
pandemi sürecinin ve bulaş riskinin devam ettiği göz önünde bulundurularak İl Sağlık Müdürlüğüne
yapılacak staj başvurularının kabul edilmemesine,
3. Camilerimizdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin, Avm, lokanta vb. mekânlarda bulunan benzer
yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30 Haziran 2020
tarihinden itibaren açılmasına,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan
şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara
uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince
3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
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. 30.06.2020
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