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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2ll03l2020 tarihinde l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 23. maddesine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak
gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan pandemi olarak
nitelendirilen Coronavirüs (COVID-l9) salgınına yönelik ülkemizdeki ve di.inyadaki gelişmeler ve
Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Bilim Kurulunun değerlendirmeleri ve kararları hassasiyetle takip
edilmekte olup, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrulfusunda Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci,64 üncü, 65 inci, 66 ncı,67 nci,68 inci, 69 uncu ve 72 nci maddesi,
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, kapsamında;

1) Vatandaşlarımzın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel
temasın olması nedeniyle anılan virüsi.in yayılımını artırarak vatandaşlarımız açrsından riskli
olabilecek; berber, gtizellik salonu/merkezi, kuaftir vb işyerlerin faaliyetlerinin 21.03.2020
Cumartesi l8:00 saati itibariyle geçici siireliğine durdurulması,

2) Salgından korumak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla vatandaşlarımızln çok yakın
mesafede bir arada bulunarak hastalığı bulaştırma riski bulunduğu değerlendirilen asker
uğurlaması, nişan, dügün, stinnet, kına gecesi merasimi, piknik organizasyonları, toplu
sportif etkinlikler, mevlid ve kandil kutlaması gibi faaliyetler ile vatandaşlarlmzrn temel
ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/müalle pazar|arı dışında kalan sosyete pazafl, antika ve

ikinci el eşyaların satıldığı pazar|arınfaaliyetlerinin geçici olarak durdurulmaslna,

3) Fırın, market, akaryakıt istasyonu, eczafle vb. yerlerde izdiham oluşturacak alışveriş sırası
ve ortamı oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına,

4) Kamu hizmet sunumu ve hizmetinden yararlanmada güvenli mesafe korunarak dezenfekte
edilen hijyen şartları sağlanmış fiziki alan ve altyapının oluşturulmasına, başta sağlık, sosyal
hizmet ve diğer kamu hizmetlerinin uygulanmasında bulaşma riski oluşturmayacak güvenli
mesafenin korunmasına, her tiirlü sosyal, külttirel, sanatsal ve ticari etkinliklerde sosyal
mesafeyi ortadan kaldıracak şekilde kalabalık oluşumlannın önlenmesine ve risk oluşturan
kalabalıkların oluşması durumunda müdahale edilmesine,

5) Kapıya servis hizmeti sunan firmaların hijyen şartlarına uymaları konusunda gerekli
tedbirlerin alınmasına,

6) Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları sağlık tesisleri ile Vakıf ve Devlet Üniversitelerine bağlı
her türlü sağlık tesisi ve özel sağlık tesislerinin nasıl kullanılacağr, sağlık sunum hizmetinin
ne şekilde yapılacağı planlaması ve uygulama yetkisinin İl Saglık Müdürlüğüne verilmesine,
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7) Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlan sağlık tesisleri ile Vakıf ve Devlet Üniversitelerine bağlı
her türlü sağlık tesisi ve özel sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin diğer hiçbir
mevzuata bakılmaksızın ihtiyaç halinde ikinci bir talimata kadar anılan sağlık tesisleri
arasında görevlendirilmesi yetkisinin İl Saglıt Müdiırlüğiıne verilmesine,

S) Tiim Kamu Kurum ve Kuruluşlan sağlık tesisleri ile Vakıf ve Devlet Üniversitelerine bağlı
her türlü sağlık tesisi ve özel sağlık tesislerinde bulunan ve sağlık sunumunda kullanılan her
türlü cihaz ve malzemenin ihtiyaç halinde nerelerde ve ne şekilde kullanıma sunulması
hakkında planlama ve uygulama yetkisinin İl Saglıt Müdtırlüğüne verilmesine,

9) Başta kolluk birimlerimiz ve belediyelerimiz olmak iizere konuyla ilgili ttlm kurum ve
kuruluşlarca (kamu ve özel) konunun tizerinde hassasiyetle durularak gÖrekli önlemlerin
alınmasına, tedbir ve düzenlemelerin herhangi bir gecikmeye ve eksikliğe fırsat verilmeden
etkinlikle uygulanmasına,

10)Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın
ön gördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.
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