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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  23.09.2020 

KARAR NO  :  09-5 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler  

                                              (Mevsimlik Tarım İşçileri, Cenaze Namazları...vb.) 

 
                          

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 23.09.2020 tarihinde saat 10.00’da Senirkent 

Kaymakamı Alay YAZICI Başkanlığında toplandı.     

           Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.  

           Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi 

gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme 

riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.  

             Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs 

(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar 

birçok tedbir alınmıştır.  

             Salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak; 

1- Mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçların koltuk kapasiteleri kadar yolcu taşımalarına,  

2- Mevsimlik işçi transferi öncesinde şoförler tarafından araçların dezenfekte edilerek 

ateş ölçümü yapılmasına ve işçilerin maske kullanma zorunluluğu konusunda 

uyarılmasına,  

3- İşçilere verilecek yemeklerin sosyal mesafe kuralarına riayet edilerek her çalışan için 

ayrı ayrı tabldot veya kumanya şeklinde olmasına,  

4- Tasnifleme ve işleme merkezlerinde sosyal mesafe ve maske kullanma zorunluluğu 

konusunda gerekli önlemlerin alınmasına,  

5- Tarlalarda yapılacak çay ve su ikramlarında tek kullanımlık bardak kullanılmasına,  

6- Konaklamalı gelen işçilere aile olarak oda verilmesine,  

7- Tarım işçilerince toplu çalışılan ve konaklama alanlarında en az günde bir kere 

Kaymakamlığın oluşturacağı (sağlık, tarım vb.) ekiplerce denetlenmesine,  

8- İlçemizdeki cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00’de, öğleden sonra ise saat 

15.00’de kılınmasına,  

9- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden kapanış saatleri saat 02.00’den sonra 

olan işyerlerinin ilgili Belediyelerce kapanış saatlerinin saat 01.00’e çekilmesinin 

sağlanmasına, 
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           Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 

çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması 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; 

           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 , 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 23/09/2020 
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Başkan 
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İmzalı 

Üye 

            Alay YAZICI            Ahmet AY  Hünkar ÖZSOY 

              Kaymakam            Belediye Başkanı V. 

                

Başhekim  
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Ali BAYINDIR 

 Veteriner Hekim 

 Ömer TOLA 

Serbest Eczacı 


