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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 21/04/2020 Salı günü, Valimiz Sayın Kamuran
TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı
tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi
halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız
hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına
sebep olunmaktadır.
Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların ilimiz için bir tehdit
unsuru olmasının önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun önerileri
çerçevesinde aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.
Bu kapsamda ilimizin tamamında;
1) Vatandaşlarımız tarafından dışarıda hazırlanarak pişirilmek üzere fırınlara getirilen
(güveç, tava vb. yemeklerin) pişirilmemesine,
2) Toptan veya perakende satışa konu unlu mamullerin üretilmesinde (ekmek, pide,
kıymalı, peynirli, tahinli vb. unlu mamuller) iftar ve sahur vakitlerinden önce tüketime
sunulup satışlarının gün içine yayılması suretiyle yoğunluk yaşanmaması için fırın
işletmecilerince gerekli tüm tedbirlerin alınmasına,
3) Ramazan ayı münasebetiyle özellikle iftar vakitlerinde aşırı yoğunluk olabileceği
değerlendirildiğinde ramazan pidesi üretim işleminin saat 17.30 itibariyle
sonlandırılmasına,
4) Fırın içerisine sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak müşteri kabul edilmemesine,
5) Fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafelerin korunması için gerekli
düzenleme ve tedbirlerin (şerit çekimi, koridor oluşturulması vb.) fırın işletmecileri
tarafından alınmasına,
6) Vatandaşlarımızca fırınlardan alışveriş yaparken maske takılmasına, maskesi
bulunmayan vatandaşlarımıza belediyelerce fırın önlerinde maske dağıtılmasına,
7) Yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla çalışanların mutlak surette maske ve eldiven
kullanmalarına,
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8) Yukarıda yer alan düzenlemelere yönelik olarak ilgili belediyelerce gerekli denetimlerin
titizlikle yapılmasına,
9) Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve
diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu evrak 21/04/2020 tarihli ve 2020/4-6 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul
Kararının devamı niteliğindedir.
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