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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 241031202} tarihinde 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında
olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları gönişüp aşağıdaki kararları almıştır.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka saylsı
artmaya devam etmektedir. Covid-l9 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının
yükseVhızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekönlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını
tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta
olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek
vatandaşlar ımızla paylaşmaktadır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için T C Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesi
kapsamında;

l) İnsanların birbiriyle çok yakın mesafede çalışıldığı dövme salonu vb. işyerlerinin
geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulmasına,

2) Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, kurye,
tahsildar gibi görevlilerinin müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak
koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanmasına,

3) Park, bahçe, reftij bakım ve temizlik hizmetleri, çöp toplama, meydan, cadde ve sokak
süpürme, temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri, hayvan barınağı hizmetleri, morg,
gasilhane ve mezarlık gibi çalışma alanlarındaki hizmetlerin aksatılmadan, gerekli iş
ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanabilmesi için belediye ve kamu
kurumlarınca sunulan hizmette zafıyet oluşturmayacak ve kamu hizmetlerini
aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak yeterli personel görevlendirmek suretiyle
gerekli tedbirlerin alınmasına,

4) Bakkallar, büfeler ve akaryakıt istasyonlarındaki satış yerlerinin 24 03.2020 tarih ve
202017 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararının 1 inci maddesinden, personel ve
öğrenci servis araçlarının 24.03.2020 tarih ve 202Ol7 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
karannın 3 üncü maddesinden hariç tutulmasına,

5) Ülkemizdeki at yarışlarının durdurulmuş olmasına rağmen, ganyan bayii olarak tabir
edilen yerlerin yurtdışındaki at yarışları üzerinden bahis oynatmaya devam ederek
kalabalık oluşmasına neden oldukları, bu nedenle hastalığın yayılmasına sebebiyet
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6) Coronavinis vakalarının hız|ı bir şekilde artması nedeniyle sağlık kurumlarının
karantina ve tedavi hizmetlerinde destek personeli ihtiyacının artabileceği
değerlendirildiğinden, İl llrlilli Eğitim Müdürlüğü emrinde Toplum Yararına Programı
(TYP) kapsamında çalıştırılan temizlik ve güvenlik görevlilerinin ihtiyaç duyulması
halinde sağlık kurumları ve karantina hizmetleri yürütülen yerlerde
görevlendirilmesine,

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer
mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verildi,
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