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SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 08.12.2020
KARAR NO
: 12-4
KARAR KONUSU : Covid-19 Hastalığının Yayılmasına
Karşı Alınması Gereken Önlemler
(Sokağa Çıkma Kısıtlaması)

Senirkent İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu 08.12.2020 tarihinde saat 10.00’da Senirkent
Kaymakam V. Zikrullah ERDOĞAN Başkanlığında toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
Covid-19 salgınının yayılımının önlenmesi, olumsuz etkilenmenin en az seviyeye
indirilmesi, enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
tavsiyelerine uygun şekilde alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini artırarak istenilen hedefe
ulaşılması, ülke olarak içinden geçtiğimiz sürecin hassasiyeti ve önemi, vatandaşlarımıza
sunulan hizmetin devamlılığı ve kalitesi için İlçemiz genelinde geçerli olmak üzere İlçe
Hıfzıssıhha Kurulunun 03/12/2020 tarih ve 12-1 sayılı Kararı ile hafta sonları; Cuma
saat 21.00 Pazartesi saat 05.00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat
21.00’de başlayıp ertesi gün saat 05.00’te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması
getirilmiş olup;
-

Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta
sonları 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri,

-

Lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında
sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilecekleri,

-

Tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00’de kapanacağı hükme bağlanmıştır.

-

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ve Ek’te yer alan “30.11.2020 Tarihli Genelgeler
Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara” (1nci ve 3ncü Sorular) verilen cevaplarla
lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile online yemek sipariş
firmalarının;

-

Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,
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-

Hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri
arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet
sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur.
Bu doğrultuda;
Vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle
karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı
bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş
firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak
hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.00-24.00 saatleri arasında
çalışmalarına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince
idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir. 08/12/2020
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