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llçe Sağlık Müdürlüğü

Sayı : E-72936057-104.99
Konu : İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis

Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 02.|1.202ll tarih ve 47 numaralı oturumunda ele alınan
,,Tiyatro ve sinema salonlarının Tam kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi" konulu karar örneği

yaz|mızekinde gönderilmekte olup gerekli hassasiyetin sağlanarak alınan kararların ivedilikle uYgulanması

hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Necdet Öz»Bvin

Kaymakam

EKLER:
-Karar örneği (1 Adeğ

DAĞITIM:
ffi+beyazıişleriMüd.)
-Kilimli Belediye Başkanlığı
-Kilimli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

-Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü

-Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı
-Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-Türkili Eczanesi
-Kilimli Sos.Yard. Day. Vakfı Başkanlığı

-Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü
-Kilimli İlçe Müftülüğü
-Çata|ağzı Belediyesi
-Gelik Belediyesi
-Muslu Belediyesi
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KARAR ranİrrİ
KARARNo
KoNUsU

ı 02.11.202l
ı47
: Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetterine Devam Etmesi

Ilçemiz Umu.lıi Hı{zıssüha Meclisİ, l593 Sayılı Umumi {{ıfzıssıhha Kanununun 23.27. ve 72.
Maddeleri gereğ 02.11.202l tarihinde İlçemiz Kaymakamı Necdet ÖZngl\{İn başkanlığnda
toplanarak aşağdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele siirecinde 27.06.202l tarih ve 10530 sayılı İçişleri Bakanlığ
Genelgcsi ve 28.0(,202l tdrih ve 39 nolu llçemiz Umumi Hılıassüha Meclis Kaıan ile kademeİi
normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema
salonlarının Sağık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile
temizlik, maske ve mesafe kurallanna uyulmak kaydıyla l Temmuz 202l tjaıihnnden faaliyet
gösterebilecekleri belirtilmiştir.

20.08.202l tarih ve 1344! sayılı İçişleri Bakantığ Genelgesi ile 03.09.202l tarih Ve 44 nolu
Ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclis.Keran ile aralannda tiyatro ve sinema salonlannın da olduğu

,bazı yer|ere girişlerde aşılı ya da geçirilmiş hastalık konumunda (Covidl9 hastalığı sorırası bilimsel
olarak bağşık kabul edilen siireye göre) olmayan kişilcr için 6 EyIül 202l Pızırtesi gününden
itibaren negatif sonuçIu PCR teşti r,orunluluğu getirilmesi ve bu dunımun işletmeciler tarafından
tiyatro ve sinema salonlanna grjşle }.iES kodu tizerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya
aşılı değil vey4 negatif PCR testi bıılunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul edilmemesi
düzenlenmiştir.

Sinema salonları ve tiyatrolaı için 20.08.202l tarih ve 1344| sayılı İçişleri Bakanlığı
Genelgesi ile 03.09.202l taıih ve 44 nolu İlçemiz Umumi Hıfzıssüha Meclis Karan ile getirilen
hastalığı geçirmemiş veya aşılı değl veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarrna
kabul edilmemesi dtizenlemesi ile Sağık Bakarılığ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler
için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulaınasmrn kaldınlması sonrasında;

:,|,

1. Sinema salonları ve tiyatrolaı için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen
mesafe koşulları dışınÇa.herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmcı,iesine,

2. Sinema sal,.ınları ve tiyatolar için kapasite suurlamasına yönelik İlçemizde dalıa önce

alınmış olan Hıfzıssıtüa Kurulu Kararlannın kaldınlmasına
. 3. Sağlık Bakanlığnca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı

, \_, etrreleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasıııın aynı şekilde siirdiirlilmesine,

Aluıan karar ve ]tıCbirlerin tatbik ve icrasına müalefet eder.,veya mtişkiilat gösterenler veYa

iayet etrıeyenlere 1593 sayıtı Umumi Hıfzıssılıha Kanıınıın 282. Maddesi ve 5326 SaYılı Kabatıatlar

K*pn*uo 32. Maddesi gereğince idaıi para cezası verİlmesİne, 'vl ce7aya emİr veren KaYmakam
- tarafindan karar verilmesine, aykınlığn durumuna göre ilgili liıııan maddeleri gereğince iŞlem

yapılması, konusu suç teşkil eden darıranışlara ilişkin TCK l95. Maddesi kapsamında gerekli adli

işlemlerin başlahlmasın4

verilmiştir. 02. 1 1.202l
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z47
: TİYatro ve Sİnema Salonlarının Tam Kapasite ite Faaliyetlerine Devam Etmesi
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Kamil ALTUN
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