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ATKARAC LAR iLqE HIFZISSIHHA KURUL KARARI
Atkaracalar ilge Hlfztssrhha Kurulu Kaymakam V. Bayram rILDIZ Bagkanlfrnda,
aqa[rda isim ve imzalarl bulunan iiyelerin katrhmr ile Kaymakamhk toplantr salonunda

toplanmrgtrr.

igerisinde bulundu[umuz kontrollli sosyal hayat ddneminde Koranaviriis (Covid-19) salgrnr ile
miicadelenin temel prensipleri olan temizlil<, maske ve mesafe l<urallannrn yanr srra salgrnrn sEyri
ve
olasr riskler gdz Onilnde bulundurularak hayatrn her alanrna ycinelik ,yui111uy gereken kuraliar ve
cinlemler bel irlenmektedir.
Sokafia grkma ktsttlamastnrn uygulanacafir 31 Aralrk 2020 Pergembe gtinti 21.00'den 4 Ocak
2021 Pazartesi gtinii 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri igin, igiqleri Bakantr[r'n n 21.12.2020 tarih
ve 21153 sayrll Genelgesi gerefiince aga[rdalci tedbirlerin ahnmasrna I<arar verilmigtir.
Bu Kapsamda;

l-

Koranavirlis salgrnt ile mticadele d6neminde konaklarna anraglr mUgteri kabul edebilecek
olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile bagta ftziki mesafe olnrak ljzere
ternizlik ve maske kurallanna ayktrr olmasr nedeniyle yrlbagr kutlama programr icra edilmesine
efl ence/balo diizenlenmesine mtisaade edi lmemesine,
Bu dofrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yrlbagrnda yemekti-milzikli kutlarna/e[lence
programlart yapllacafr yonUnde kampanya veya rel<lam faaliyetlerirrde bulunulmamaslna,

2- Koranaviri.is salgrnt ile mi.icadele dcjnerninde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey
performansl ddhil canh mi.izik icra edilmernesine, Saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama
tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve di[er otel salonlannda kayrt dinletilmesi de dAhil olmak iizere
higbir gartta miizik yayrnlna izin verilmemesine,

3-

Koranaviriis salgrnr ile miicadele dcjneminde otet/l<onaklama tesislerinde konaklayan
miigterilerin kalabahk gekilde bir araya gelmemelerine ydnelik tedbirler ahnmasrna ve yemek
saatlerinde bu hususa 6zellikle dikkat edilmesine,

4- Otel veya konaklama tesislerindeki lol<anta veya restoranlarda, "Konaklama Tesislerinde
Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu igigleri Bakanlrfr'nm 02.06.2020 tarih ve 8680 sayrh
Genelgesi ile 04.06.2020 tarih
34 sayrlr il Hrfzrssrhha Kurul Karan ve Sa[hk Bakanhfir "Saigm

v

Yonetimi ve Qaltsma Rehberi" ile getirilen tlim tedbir ve kurallann eksiksiz uygulanmasrnrn temin
edilmesine ydnelik denetim faaliyetlerinin yo[unlagtrnlmasr ve etkinliIinin artrnlmasrna,

5- Kolluk kuvvetlerince yiirUtiilecek denetim faaliyetlerinde, I(irnlik Bildirme Kanununun El< 2
maddesi htikmi.i do$rultusunda oteller ve l<onaklama tesisleri taraflndan kendilerine yaprlan
bildirimlerin dofrulufuna ve giincelli[ine dikkat edilmesine, otel ve l<onaklama tesislerindeki tokanta
veya restoranlarda bulunan mtigterilerin konal<lama igin bildirirnde bulunulan kigiler arasrnda olup
olmadr[rn rn kontrol edilmesine,
6-ilgemiz gehirlerarasr karayollarr kenarrnda bulunan
gel'rirlerarasr toplu ulagrm veya lojistik
amaglr araglara hizmet veren dinlenme tesislerinin(Sevindi Dinlenme Tesisleri, Hacr Ali Dinlenme
Tesisleri
muaf tutulmasrna,

nci

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gosterilerek uygulamanrn yukanda belirtildi[i gergevede
eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin saflanmasrna, alrnan kararlara uymayan belirlenen esaslara
aykrrr uygulama yaptrfr veya efilence yeri geklinde faaliyetlerde bulundufiu tespit edilen otel ve
konaklama tesislerine Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ve Turizmi Tegvik Kanununun ilgili
maddeleri gerefiince idari iglem tesis edilmesi ve konusu sug teqkil eden davranrglara iligkin Ttirk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasrna.
Oy birlifiyle karar verilmigtir.
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