
İZMİT İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

KARAR TARİHİ : 16/03/2020 

KARAR NO  : 2020 / 3 

 

İzmit İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi İzmit Kaymakamı Sayın Şevket CİNBİR 

Başkanlığında toplanarak; 

1- İçişleri Bakanlığının 23635644-249.5198 sayılı ve 13/03/2020 tarihli genelgesinde ek 

çıkartılan 15/03/2020 tarihli genelge uyarınca umuma açık eğlence yerleri olarak 

faaliyet yürütülen ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak 

hastalığın buluşma riskini arttıracağı değerlendirilen İzmit İlçemiz hudutlarında 

bulunan bar, pavyon, diskotek, gece kulübü gibi eğlence yerlerinin 16/03/2020 tarihi 

10:30 itibariyle faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına kolluk birimlerince 

takibinin yapılmasına, 

 

2- İlçemiz sınırları içinde bulunan Emekli Evleri organizasyonlarının, İZMEK kurslarının 

ve tüm kültür faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, 

 

3- İlçemizde bulunan kapalı alanlardaki düğün, nişan, sünnet organizasyonlarının 

ertelenmesi için tavsiye edilmesi ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına, 

 

4- İlçemizde bulunan vatandaşların gelenek el olarak yaptığı toplu organizasyonlarının 

(asker uğurlaması vb.) yapılmamasına yönelik tavsiye kararlarının duyurulmasına, 

 

5- İlçemizde bulunan Umreden dönen vatandaşlarımıza 14 gün boyunca evde izole 

olmaları kesinlikle organizasyon ve misafir kabulü yapmamaları konusunda uyarılara 

titizlikle devam edilmesine, 

 

6- İlçemizde bulunan gıda sunum ve üretimi yapılan yerlerin hijyen denetimlerinin üst 

seviyeye çıkarılmasına, 

 

7- İlçemizde bulunan bütün kamu ve kuruluşlarında dezenfektan ve koruyucu 

malzemelerin (el dezenfekyanı, kolonya, sabun ve havlu peçete vb.) kurumlarca temin 

edilmesine ve halkın ulaşabileceği yerlerde bulundurulmasına, 

 

8- İlçemizde bulunan reklam panolarında Sağlık Bakanlığı bilgilendirme afişlerinin 

yayınlanmasına, 

 

9-  İlçemizde bulunan kamu veya özel spor salonları ve yüzme havuzlarının denetimlerinin 

üst seviyeye çıkarılmasına , 

 

 

10-  İlçemiz de bulunan bütün kurumlarda bina ve yüzey dezenfeksiyonu içeriği ve teknik 

anlamda bilgi verilmesine, 

 

11- İlçemiz şehir şebeke sularının uç noktalarında 0,2-0,5 ppm aralığında bakiye klorun 

bulunması için denetiminin yapılmasına, 
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12- İlçemiz sınırları içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının, halkın yoğun olarak 

bulunduğu yerlerin (Avm, Bankalar, Camiler, Müdürlükler, Kahvehaneler, Kobis 

alanlarının vb.), toplu taşıma araçları ve durakların dezenfeksiyon çalışmalarının 

titizlikle devam ettirilmesine, 

           

       Hususları 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 
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