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KARAR 

 

İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 13.03.2020 tarihinde saat 09:00’da Kaymakam Nurullah 

KAYA Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 

aşağıdaki karar alınmıştır. 

 

1-Korona  virüsü ile ilgili olarak hazırlanan afişlerin ve el broşürlerinin temin edilerek İlçemiz 

Merkez, Kasaba ve Köylerinde bulunan uygun yerlere asılması ve vatandaşlarımızın konu 

hakkındaki bilgilendirmelerinin sağlanmasına, 

2-Kamu Kurum ve kuruluşlarımda düzenli dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak günlük  

temizliğin yapılması ayrıca personelin kişisel hijyen konularında bilgilendirilmesine 

belirlenen kurallara uymalarına ve konunun takibinin kurum amirlerince sağlanmasına, 

3-Belediye Başkanlıkları ile birlikte toplu taşıma işi yapan kurum ve kuruluşlara ait yoplu 

taşıma araçlarının düzenli olarak  temizlik ve dezenfeksiyonişlemlerinin yapılmasının 

sağlanmasına, 

4-Halkın kullanmış oldukları umumi yelerin gerekli temizliğiin düzenli olarak yapılması, 

kşisel hijyenin sağlanabilmesi açısından bu tip yerlerde sıvı sabun veya el sabunu  

bulundurulmasına ayrıca bu yerlere ellerin yıknaması hususunda yazılar asılmasına, 

5- Yüksek Öğretim, Lise, Orta Öğretim ve İlkokul eğitimi veren okulların tatil olması 

nedeniyle okul binalarının ve öğrenci yurtlarının temizlenmesi, ilaçlanması ve dezenfekte 

edilmesi, ayrıca bu işlemlerin okulların açılmasına yakın tekrar edilmesinin sağlanmasına, 

6-Şuhut Merkezi ve çevresinde bulunan başıboş olarak gezen sahipsiz köpeklerle ilgili olarak 

virüs taşıyıcısı olabileceklerinden dolayı kısırlaştırma çalışmasının yapılmasına, 

7- Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ve Şuhut Belediye Zabıta ekiplerince halkın toplu olarak 

faydalanıp ihtiyaçlarını gidermiş oldukları Market, Lokanta, Kahvehane vb. yerlerin 

denetimlerinin yapılması, işyeri sahipleri  ile işyerlerinde çalışan personelin işyerinin 

temizliği ve kişisel hijyen konusunda bilgilendirilmesine, 

8-İlçemiz Merkez, Kasaba ve Köylerinde bulunan camilerin temizliklerinin yapılması, 

Şadırvanlarda sıvı sabun veya el sabunu bulundurulması, kişisel hijyen ve uyulması gereken 

temizlik hususları hakkında cemaatin bilgilendirilmesine, 



9-İlçemizde bulunan eczanelerin korona virüsü ile ilgili alınacak tedbirler konusunda ilca, 

hijyen ve korunma maddelerini yeterli olarak bulundurmasının sağlanmasına, 

10-İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı listelerinde yer alan vatandaşlarımızın 

ev temizlikleri ile kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için gerekli malzemelerin bulunduğu 

koliler hazırlanması ve dağıtımlarının sağlanmasına, 

11-İlçemizeyurtdışından gelen vatandaşlarımızın, 

a) Özellikle Umre İbadetinden ve Yurtdışından dönen vatandaşlarımızın dönüşlerinden 

itibaren 14 gün süresince acil sağlık  durumu haricinde evden çıkmamasına, 

b) Evden çıkmalarını gerektirecek sağlık şikayetlerinde 112 ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün 

bildireceği numaraları mutlaka aramalarına, 

c) Bu 14 günlük süre zarfında hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmemelerine, 

12-14 gün kuralı hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilan metninin gün 

içerisinde farklı zamanlarda tüm belediyelerce ilan yoluyla İlçe Müftülüğünce tüm 

camilerce halka duyurulmasının sağlanmasına, 

13- Belediyelerce cenaze ilanı yapılmamasına ve defin işlerinin en az katılımla 

yapılmasının sağlanmasına, 

14- İlçemiz merkezinde bulunan toplu taşıma araçlarına fazladan yolcu (ayakta) için trafik 

denetimlerinin arttırılmasına, 

15-Kurum ve kuruluşların yer ve yüzey dezenfeksiyon işlemlerinin belediyeler tarafından 

yapılmasına, 

16-Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili olarak verilen talimatlarına uymalarına 

17- Emre aykırı olarak hareket edenlere ilgili mevzuat gereği cezai müeyyide 

uygulanmasına, 

          Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 


