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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  30.06.2020 

KARAR NO  :  06-25 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler  

                                      (Muhtar/Halk Toplantıları) 
 
                          

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 30.06.2020 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.  

          Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka 

sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen 

olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş olup, anılan 

salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir. 

 

            Bu kapsamda: 

 

            Geçici olarak durdurulan Muhtar/Halk Toplantılarının aşağıda belirtilen tedbirlerin 

alınması kaydıyla 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılmasına, 

 

1- Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan 

tedbirlere eksiksiz uyulmasına,  

2- Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına; temizlik, maske ve mesafe 

kurallarına dikkat edilmesine,  

3- Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim 

Kurulunun rehberleri doğrultusunda;  

 

a) Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına (her 

yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi 

düşecek şekilde),  
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b) Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin 

ölçülmesine, 38 °C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye 

alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına, 

c) Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınmasına ve toplantı boyunca maske 

kullanmasına, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske 

bulundurulmasına, 

d) Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer 

işaretlemelerinin yapılmasına,  

e) Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği 

bulundurulmasına,  

f) Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca 

kısa tutulmasına, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler 

açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,  

g) Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih 

edilmesine,  

h) Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının 

doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma 

sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda 

yapılmasına, 

i)  Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmamasına, kullanılmasının 

zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID19 Kapsamında 

Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket 

edilmesine,  

j) Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID19) 

kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı 

ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,  

k) Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte 

edilmesine ve havalandırılmasına,  

l) Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 

kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami 

derecede dikkat edilmesine,  

m) Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,  

n) Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılmasına, yiyecek 

ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih 

edilmesine,  

o) Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske 

kullanmalarının sağlanmasına,  

p) Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün 

saklanmasına, 
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          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. 30/06/2020 

                             

 

            

                             

 

 

 

 

İmzalı 

Başkan 

İmzalı 

Üye 

 

 

İmzalı 

Üye 

            Alay YAZICI Kadir HEYBELİ  Hünkar ÖZSOY 

Kaymakam             Belediye Başkanı 

                

Başhekim 

 

   

İmzalı 

Üye 

 İmzalı 

Üye 

 

Ali BAYINDIR 

 Veteriner Hekim 

 Ömer TOLA 

Serbest Eczacı 


