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SAMSUN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,  1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23.

maddesine  istinaden  Vali Dr.  Zülkif  DAĞLI başkanlığında 21/10/2020  tarihinde İlimizde

Coronavirüs’e  (COVID-19)  karşı  alınacak  önlemler  ile  ilgili  gündemi  görüşmek  üzere

toplanmıştır.

GÜNDEM:

         18.10.2020 tarih 121 sayı nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kurulunda yapılacak
değişikliğin görüşülmesi.

KARAR:

         18.10.2020 tarih 121 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı içerisinde yer alan
25 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak sektör denetiminin İlimiz sınırları içerisinde yer alan
berber ve kuaförlerin Pazar günleri kapalı olması nedeniyle aynı gün içinde yer alan diğer
iş kolları ile birlikte 24 Ekim 2020 Cumartesi gününe alınmasına, 24 Ekim 2020 Cumartesi
günü yapılması planlanan Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya
açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)  25
Ekim 2020 Pazar gününe alınmasına. 

TARİH DENETİM YAPILACAK İŞ KOLLARI

19 Eki.20 Pazartesi
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, 

restoran gibi yeme içme mekânları

20 Eki.20 Salı

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu 

ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi 

yerler

21 Eki.20 Çarşamba
Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan 

fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri

22 Eki.20 Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler

23 Eki.20 Cuma AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri

24 Eki.20 Cumartesi
Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik 

oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar

25 Eki.20 Pazar

Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık 

alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, 

sahiller vb.)
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Uygulamada  herhangi  bir  aksaklığa  meydan  verilmemesine  ve  mağduriyete  neden

olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi

gereğince  idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un

ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu  suç  teşkil  eden  davranışlara  ilişkin  Türk  Ceza  Kanunu’nun  195  inci  maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılan üyelerce oybirliğiyle karar verilmiştir.
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