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KARAR TAR|Hii ',: 
27 /o3/2o2o

KARAR No :09

iı-çı ıırzıssııııe KURut KARARLARI

1- ilçemizde Koronavirüs (covid-19) ile ilgili alınacak tedbirler.

KARARLAR I

1- Vatandaş|arımızın sebze, meyve tahll, bakliyat, temizlik malzemesi gibi gıda/temiz|ikmaddelerin'n karŞı|andığı pazarlarda gıyim, oyuncİt ro r.rrri olmayan ihtiyaç maddelerininsatlşüria izin Verilmemesine,
2- ilçemi2de yaşayan vatandaşlarımızın temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için

ffi;TJ""rllj:'aki 
yoğunluk göz önünde tuiularak ihtiyaca göre ,""i ,r."'rır.i,ş v"ı".,

3- Mevcut Pazar Yerlerinde 
.yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her

:L:1!:#::[::gah/sergi) "",,nJ, "n-., 
s ,";," ;"r"f" 

"i.*t ş"tıi" or'rjrzr.in'r"n".,
4- Mevcı.]t pazar yerierinin genişletilmesa (ilave cadde ve sokak]arın dahal edilmesi), yeni satışyerlerinİn belirlenmesi, gerek görüldüğı.ı"a" g"i'.' 

-sıireıiğıne 
zaruri olmayan ihtiyaç

ffH:]İ'" 
satlŞlnln YaPlldlğ| Pazar ye-rıerinin/-pa'rseııerinin bu amaçla ,.ı,rır'"aıırurını,

5- Pazar/satıŞ Yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve mewelerin tüketıcilere temasedilmeden, doğrudan pazarcı esnafı taiafınoan hijyen koşullarına d,kkat edilerek
_ 

poşetlenmesi/satışının yapılmasının sağlanmasın a, 
'-aü-" lrvJu'19||||o ul((d( eolle.

b- Pazarcl esnafı kiŞise| hijyen kurallarına uyul,:]ası konusunda uyarılarak koruyucu önlemıerialmasının sağlanması ve denetiminin ueıejiye zao,tas, iairt,nd"n yap,lm.sına, aksine hareketedenler hakkında gerekli cezai işlem yapılmasına
7- Ab'tria BelediYesi'nin Pazar/satış yerlerinae çopİopıama, hUyen ve dezenfeksiyon hususunda .

ğerekti tedbiileri almaslna,
8- Pazar/satüŞ Yerleri en geç 19:oo'a kadar faaliyet göstermesine, buna yönelik tebligatlar|nbelediye zabitalar| tarafından Pazar esnafına O.ğ,'l,İ"..", 

*

9- Pazar/satlş yerlerinde Abana Belediyesi ,J p.r.i irnaf,n,n Vatandaşlarlmlz için e|
_ ^ 

dezenfuktanı konusunda yardımcı o|mas,na,
10- Adakİk kurban Veya açllış vb. durumlarda kurban kesiminin Belediye Başkanlığı'nın uygungördüğü alanlarda veya Tartm ve orman eakanlığı'ndan onay alınarak faaliyet gösterenkesimhanelerde yapılmasına,

sEYHAN
saat 10:00'da Abana Kaymakamı Tarık Buğra

toplanılarak aşağıdaki karar|ar alındı.
ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile

eüNDEM

11- ilkbahar ve yaz aylarında sıklıkla go rülen su kaynaklı hastalıkların önlenmesi , kontrol ed||mesive acil müdahalesİ i|e ilgili Bele diye sınırları içerisinde ilçe Belediye Ba şkanllğl'nın, Belediyesın ırlaiı dışında ise İlçe Öze| idare ve Köy Muhtarlarınln tüketime Verilen içme ve kullanmasülarlnı temin ediimesi, suyun kaynağının, deposunun ve isale hattı_n ın kirlenmelere karşıkciruninasını ve yasalarla ver ilmiş bu görevlerini aksatmadan yürütme le rini dezenfeksiyon içingerekii cihaz ve k|orlu bir|e şikleri temin ederek düzenli Ve sürekli olarak şebeke sula rınındezenfeksiyonunun aksatılm adan yapılmasına,
i§ bu karariarln ilgil i kurum ve kuruluşlara gönderllmesine karar gereğincç görevibulunan kurum ve kuruluşlar taraflndan uygulamanln taki

ilçe İıfzıssıhha Kurulu 27 /o3/zo2o cuma 8ünü
Başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı

Verilmaştir

^F-

p edi|mesine oy birliği ile karar
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