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30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü
saat 21 .00'den itibaren geçerli olacak şekilde,

1. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak,
ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan
yatırma işlemi yapılabilecektir.

2. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahaIli

idareterce alınması gereken tedbirler (sefer sayısının artırılması, denetim vU.1 İllllçe Umumi Hıfzıssıhha

kurullarınca belırlenecektir,

3. Cenaze namazları vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar ve
nikah merasimi şeklindeki düğünler de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile
düzenlenecektir.

4. Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebitecek müşteri sayısı İllİlçe Umumi
Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayn ayn belirlenecektir.

Ayrıca AVM'Ierde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan

tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid']9 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk

birimleriyle denetimler eksiksiz yapılacaktır.

AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilecek ve

gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin

AVM'ye kabul edilmesi sağlanacaktır,

5. Gerek görülmesi durumunda ka|abalık cadde ve meydanlara girebiJecek/aynı anda

bulunabilecek kişi sayısı (metrekare ve alan büyüklüğü 9öz önünde bulunduruIarak) lllllçe Hıfzıssıhha

Kurullarınca belirlenecek, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemler eksiksiz şekilde alınacaktır.

6. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde mevcut iş güvenliği

uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlend irilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin

uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir,

illilçe Umuml Hıfzıssıhha Kurullarınca yukarıda belirtilen esaslara göre kararlar ivediIikle alınacak

olup, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari iŞlem

tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.
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