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SAMSUNİLUMUMİHIFZISSIHHAKURULKARARI

SamsunİlUmumiHıfzıssıhhaKurulu,1593SayılıUmumiHıfzıssıhhaKanunu’nun

23.maddesineistinadenValiVekiliHasanÖZTÜRKbaşkanlığında27/06/2021tarihinde

İlimizdeKoronavirüs’e(COVID-19)karşıalınacakönlemlerileilgiligündemigörüşmek

üzeretoplanmıştır.

GÜNDEM:

01Temmuz2021tarihindenitibarenkademelinormalleşmeninüçüncüetabı

kapsamındailimizdeuygulanacaktedbirleringörüşülmesi.

KARAR:

SamsunİlUmumiHıfzıssıhhaKurulu’nca,İçişleriBakanlığı’nın27/06/2021tarihli

veE-89780865-153-10530sayılıgenelgesidoğrultusunda01Temmuz2021tarihinden

itibarenilimizdekademelinormalleşmeninüçüncüetabıkapsamındaaşağıdabelirtilen

tedbirlerinuygulanmasınakararverilmiştir.

1. SOKAĞAÇIKMAveŞEHİRLERARASISEYAHATKISITLAMALARI

İçişleriBakanlığı’nın01/06/2021tarihve8878sayılıgenelgesiveSamsunİl

UmumiHıfzıssıhhaKurulu’nun31/05/2021tarihve29sayılıkararıbelirtilenesaslar

çerçevesindehalihazırdauygulanmaktaolansokağaçıkmakısıtlamalarının(haftaiçive

haftasonudahil)1Temmuz2021Perşembegünüsaat05:00’ekadarsürdürülmesine,

1Temmuz2021Perşembegünüsaat05:00’tenitibarenisehaftaiçihaftasonu

ayrımıolmaksızınsokağaçıkmailebunabağlıolarakuygulananşehirlerarasıseyahat

kısıtlamalarısonaerecekvebelirtilentarihtenitibarensokağaçıkmaveşehirlerarası

seyahatkısıtlamasıuygulanmamasına,
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2. İŞYERLERİNİNFAALİYETLERİ

Tüm işkollarıvefaaliyetalanlarında,salgınlamücadelenintemelprensipleriolan

temizlik,maskevemesafekurallarınınyanısıraSağlıkBakanlığıSalgınYönetimive

ÇalışmaRehberi’ndekendiişkolu/faaliyetalanıiçinbelirlenmiştüm tedbirveesaslara

uyulmasıkaydıyla;

2.1.Halihazırdafaaliyetlerinearaverilmişdurumdaolantüm işyerlerinin,1Temmuz

2021Perşembegünündenitibarentekrarfaaliyetgösterebilmelerine,

2.2.Sektörüntalebidoğrultusundafaaliyetlerinearaverilensinemasalonlarının,1

Temmuz2021Perşembegünündenitibarenfaaliyetgösterebilmelerine,

2.3.SalgınYönetimiveÇalışmaRehberi’ndebelirtilenmasave/veyasandalyeler

arasındakimesafekurallarınauyulmakkaydıyla,1Temmuz2021Perşembe

gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalıalanlarında,aynı

masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların

uygulanmamasına,

2.4.Kahvehane,kıraathanegibikağıt,taşvb.oyunlarınoynandığıişyerlerindesöz

konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dairmevcutkısıtlamaların 1

Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilmesine ve oyun

oynanmasına/oynatılmasınamüsaadeedilmesine,

2.5.Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği1 Temmuz 2021 Perşembe

günündenitibarentüm işyerlerinin;ruhsatlarındakifaaliyetkonusunagöreilgili

idaretarafındanbelirlenmişolanaçılış-kapanışsaatleriçerçevesindefaaliyet

gösterebilmesine,

2.6.Halihazırda konaklama tesislerinde saat22:00’de,diğeryerlerde ise saat

21:00’desonaerenmüzikyayınlarının(canlıicraedilenlerdedahil),bukonuda

yenibirkararalınıncayakadar1Temmuz2021tarihindenitibarensaat24:00’e

kadaryapılabilmesine,

2.7.SalgınYönetimiveÇalışmaRehberi’ndebelirlenenkuralveesaslarauymak

kaydıylapark,bahçe,kampalanı,piknik/mesirealanıgibiyerleredairilgiliİçişleri

Bakanlığıgenelgeleriylegetirilenilavekısıtlamaların1Temmuz2021Perşembe

günündenitibarenkaldırılmasına,
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2.8.Salgınınyayılımıaçısındançokciddiriskoluşturmasınedeniylefaaliyetkonusu

nargilesalonu/kafesiolanişyerlerininfaaliyetlerineyenibirkararalınıncaya

kadararaverilmeyedevam edilmesinevekonaklamatesisleridedahilolmak

üzerehiçbirişyerindenargileservisiyapılmamasına,

3.TOPLANTI/ETKİNLİKLERİLENİKAHLAR/DÜĞÜNLER

SağlıkBakanlığıSalgınYönetimiveÇalışmaRehberindeherbiretkinlik/faaliyet

ileilgiliolarakbelirlenmişkuralveesaslariletemizlik,maskevemesafekurallarına

uyulmakkaydıyla;

3.1.STK’lar,sendikalar,kamukurumuniteliğindekimeslekkuruluşları,kooperatifve

birlikleringenelkuruldahilgenişkatılımlıtüm etkinlikleriilehertürlütoplantı,

gösteriveyayürüyüşleriiçinhalengeçerliolankişibaşınaasgariaçıkalanlarda4

metrekare,kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair

uygulamanınaynışekildesürdürülmesine,

3.2.NikahveDüğünmerasimlerinde;

-Yiyecek/içecekikramıyapılabilmesine,

-Canlımüzikicrasıdadahilolmaküzeremüzikyayınınınsaat24:00’ekadar

yapılabilmesine,

-Salgın Yönetimive Çalışma Rehberi’nde yeralan “düğün sırasında sosyal

mesafeninkorunamayacağıoyun,dans,halayyadagösteriyapılmamalıdır”

hükmüdoğrultusunda,SağlıkBakanlığıncabukonudayenibirtavsiyekararı

alınıncayakadardüğünvenikahlardaancakfizikimesafekuralınaaykırılıkteşkil

etmeyecekşekildekioyun,dans,halayyadagösterilerinyapılabilmesine,

-Nikah/düğünmerasimlerinde(kapalıyerleriçinhalenuygulanmaktaolankişi

başınaasgari6metrekareyerbulunmasışartıdışında)katılımcısınırlamasına

gidilmemesine,

-Köydüğünlerine1Temmuz2021Perşembegünündenitibarenizinverilmesine,

belirtilentarihtenitibarensokakdüğünlerine(il,ilçevebeldelerde)izinverilip

verilmeyeceği konusunun İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nda
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kararlaştırılmasına,

-Sünnet,nişanvekınagibietkinliklereisedahaöncedenduyurulduğuüzere1

Temmuz2021tarihindensonraizinverilmesine,

3.3.Konser,festival,gençlikkampıgibietkinliklerekişibaşınaasgariaçıkalanlarda

4metrekare,kapalıalanlarda6metrekareyerbırakılmakveSalgınYönetimive

ÇalışmaRehberi’ndebelirtilenkuralveesaslariletemizlik,maskevemesafe

prensiplerineuyulmakkaydıylaizinverilmesine,

4.TOPLUULAŞIM TEDBİRLERİ

SalgınYönetimiveÇalışmaRehberindetoplutaşımaileilgiliolarakbelirlenmiş

kuralveesaslariletemizlik,maskevemesafekurallarınauyulmakkaydıyla;

4.1.1Temmuz2021Perşembegünündenitibarenşehiriçive/veyaşehirlerarasıtüm

toplu taşıma araçlarındakiyolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son

verilmesine,

4.2.65yaşveüzerivatandaşlarımızile18yaşaltıgençler/çocuklarımızınşehiriçi

toplu taşıma araçlarınıkullanmalarına dairkısıtlamaların 1 Temmuz2021

Perşembegünündenitibarenkaldırılmasına,

5.KONAKLAMATESİSLERİNEDAİRTEDBİRLER

5.1.SalgınYönetimiveÇalışmaRehberi’ndegetirilentüm kuralveesaslariletemizlik,

maskevemesafekurallarınauyulmakkaydıyla;konaklamatesislerineyönelik

ilgili İçişleri Bakanlığı genelgelerinde getirilen kısıtlama ve tedbirlerin

uygulanmasınasonverilmesine,

5.2.Konaklamatesislerininaçıkveyakapalıalanlarındadüzenlenecekolaneğlence

veetkinliklerde,fizikimesafekuralınınyanısırafaaliyetkonusunagöreSalgın

YönetimiveÇalışmaRehberi’ndeyeralandiğerusulveesaslarauyulmasının

sağlanmasına,

5.3.İşletmecileritarafından konaklama tesisleriiçerisindekialanlarda (restoran,

kulüp vb.)yoğunlaşmanın önünegeçilebilmesivefizikimesafekurallarının

uygulanabilmesiiçinhertürlütedbirinalınmasına,
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6.KAMUKURUM VEKURULUŞLARINDAMESAİ

6.1.TemelusulveesaslarıCumhurbaşkanlığıGenelgesindebelirlenecekşekilde;

kamukurum vekuruluşlarındahalihazırdauygulanmaktaolan10:00-16:00mesai

uygulamasınınsonaerdirilerek1Temmuz2021Perşembegünündenitibaren

normalmesaidüzeninegeridönülmesine,

Kamukurum vekuruluşlarıiçingünlükçalışmanınbaşlamavebitişsaatlerininile

öğledinlenmesüresibölgelerinvehizmetinözelliklerinegöreValiliktarafından

tespitedilmesine,

7.SINIRKAPILARINDAUYGULANACAKTEDBİRLER

7.1.Ülkemizegiriştesınırkapılarındauygulanacaktedbirlereilişkin31.05.2021tarih

ve8832sayılıİçişleriBakanlığıgenelgesiylegetirilendüzenlemelerdeaşağıdaki

değişikliklerinhayatageçirilmesine;

- Bangladeş,Brezilya,GüneyAfrika,Hindistan,NepalveSriLanka’danülkemize

gelen kişilerileson 14 gündebu ülkelerdebulunduğu anlaşılan kişilere

yönelikzorunlukarantinauygulamasınasonverilmesinevebukapsamdaki

kişilerinülkemizegiriştenazami72saatönceyapılmışnegatifsonuçluPCR

testraporuibrazınınyeterligörülmesine,

- Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerile son 14 günde bu

ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina

uygulamasınınsüresi10günedüşürülmesinevekarantinanın7ncigününde

uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina

uygulamasınınsonlandırılmasına,

PCRtestininpozitifçıkmasıhalindeiseSağlıkBakanlığıCOVİD-19Rehberi

doğrultusundahareketedilmesine,

- BuşekildeilimizegelenvezorunlukarantinayatabiolankişilerinSamsun

Valiliği’ncebelirlenenyurtlardakarantinayaalınabileceğigibikarantinaoteli

olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi

tutulabilmelerine,
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Karantina otelleri,konaklama ücretleri,bu kişilerin sınır kapılarından

transferlerivb.hususlara ilişkin usulve esaslar Samsun Valiliği’nce

belirlenmesineveilanedilmesine,

7.2.Sınırkapılarımızdangirişteazami72saatönceyapılmışnegatifsonuçluPCR

testraporuibrazedemeyenvatandaşlarımızasınırkapılarındaPCRveyahızlı

antijentestiuyguladıktansonraikametlerinegitmelerineizinverilmesinevetest

sonucupozitifçıkanlarınikametlerindeizolasyonaalınmalarınınsağlanmasına,

8. GENELESASLAR

8.1.ValilikveİlçeKaymakamlıklarınca,SağlıkBakanlığıSalgınYönetimiveÇalışma

Rehberi’ndeherbirişkolu/faaliyetalanınailişkinayrıayrıbelirlenmişolantedbir,

usulve esasların ilgiliişyeriyetkililerive çalışanlarına hatırlatılmasına dair

bilgilendirmefaaliyetlerineağırlıkverilmesine,

8.2.Gerek İçişleriBakanlığı’nın ilgiligenelgeleri,gerekse Sağlık BakanlığıSalgın

YönetimiveÇalışmaRehberi’ndebelirlenentedbir,usulveesaslarçerçevesinde,

önümüzdekidönemdeValiveKaymakamlarınkoordinesindekollukkuvvetlerinin

azamidüzeydekapasiteilekatılım gösterdiği(diğerkurum vekuruluşların

personeli/görevlileriile takviye edilmiş şekilde)yoğunlaştırılmış denetimler

gerçekleştirilmesine,

8.3.Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile

vatandaşlarımızıkurallarauymaya/sorumludavranmayanezaketledaveteden

rehberlikedicibiryaklaşım sergilenmesine,

Kurallaraaykırılıklardaısrar,tekerrür,kurallarınesaslıihlaligibisuiistimaledici

tutum ve davranışlarla karşılaşılmasıhalinde ise gerekliidari/adliişlem

tesisindenimtinaedilmemesine,

Uygulamadaherhangibiraksaklığameydanverilmemesinevemağduriyeteneden

olunmamasına,

AlınankararlarauymayanvatandaşlaraUmumiHıfzıssıhhaKanunu’nun282nci

maddesigereğinceidariparacezasıverilmesibaştaolmaküzereaykırılığındurumuna

göreKanun’unilgilimaddelerigereğinceişlem yapılmasına,

Konusu suç teşkileden davranışlara ilişkin TürkCeza Kanunu’nun 195 inci
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maddesikapsamındagerekliadliişlemlerinbaşlatılmasına,

Toplantıyakatılanüyelerceoybirliğiylekararverilmiştir.


