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ilgemiz Hrfzrssrhha Kurulu, Elbistan Kaymakamr Vekili(Afgin Kaymakamr) Ahmet Can

PINAR Baqkanhprnda 02.07.2020 gtinti saat 09:00'da aqalrda isim ve imzalan bulunan

tiyelerin iqtirakiyle toplanarak,

Koronavirtis (Covidl9) salgrmnda gelinen noktada kaydedilen olumlu geligmeler

neticesinde, Salhk Bakanhpr ve Bilim Kurulunun clnerileri ve Cumhurbaqkarumrz Sayrn Recep

Tayyip Erdo!4n'rn talimatlan do!rultusunda; salgrmn/bulagmarun toplum sa[hpr ve kamu

dtizeni agrsmdan olugturdupu riski y<inetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi

koruma ve yayrlm hrzmr kontrol altrnda tutma amacryla ile ilgemizde ahnan tedbirlere ek

olarak ilave tedbirler ahnmrqtrr. Bu kapsamda;

1. 2g60 sayrl Yardrm Toplama Kanuna gdre izin alma zorunlulupu bulunmayan kamu

yaranna Eallan demek, kurum veya vakrflar tarafindan gergekleqtirilecek yardtm toplama

faaliyetlerinde de baqta temizlik, maske ve mesafe kurallarr olmak izete Salhk Bakanh[t

ve Koronaviriis Bilim Kurulu tarafindan kapah ve agrk yerler igin belirlenen ilave 6nlem

ve kurallara uyulmastmn saplanmaslna'

2. Koronaviri,is Bilim Kurulu tarafindan sektdrel bazda yayrmlanan rehberlerde belirtilen

tedbirlere ,riayet edilmesi kaydryla 01.07 .2020 tarihinden itibaren marketler, pazarlsatry

yerleri, berber, giizellik salonu/merkezi, kuafiir vb. iq yerleri ile ahqveriq

merkezlerinin galgma saatlerine ydnelik getirilen gegici krsrtlamalafln kaldrrrlmaslna,

belirtilen igletmelerin genel mevntatlan ve ruhsatlannda belirtilen saat arahklarrnda

faaliyette bulunmalanna,
3. Kurban ' Bayramr srrasrnda ozellikle kurban satg yerlerinde oluqabilecek

yofunluk/kalabalklaln Covid-l9 salgmr stirecinde halk sa[h$ agtsmdan olugturabilecepi

riskleri ydnetebilmek amactYla:

a. ilge Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafindan belirlenen kurban kesim

yerlerinin gtinliik kesim kapasite bilgisinin 20.07.2020 tarihine kadar qeqitli

{letiqim kanallarr kullamlaf ak kamuoyuna duyurulmasrna,

b. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin igletmecileri/sorumlulan kurban

kesilecek her bir giin igin olugturacaklan randevulu kesim bilgisini igeren listeyi

kurban kesim yerinin giriqinde ve gortilebilecek gekilde asmaslna, kurban kesim

yerlerinin iqletmecileri/sorumlulan tarafindan her bir kiginin kurban kesim

;aatine iligkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS

yoluyla bildirilmesine,
c. Kesim iglemlerinin Bayramm ilk gtiniinde yopunlaqmamasr igin gerekli

tedbirlerin afunmasma, kesim yerlerinde kesim yaptrrmak isteyen kigilerin

talepleri miimkiin oldu[unca Bayramm tig gtiniine egit sayrda randevu verilecek

gekilde planlanmlstna,
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d. Kurban kesim yerlerinin igletmecileri/sorumlulan tarafindan 30 Temmuz 2020

Arefe gtinii Ktrban Bayramrnrn birinci giint igin oluqturulan randevu bilgisini;
31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramm ikinci giinii igin olugturulan randevu

bilgisini; 1 Alustos 2020 tarihinde bayramrn tigiincti giinii igin oluqturulan

randevu bilgisinin ilge Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

e. Kesim yerlerine gelecek kigi sayrsmm mtimkiin oldupunca az olmasmt

sallamak amacl ile hisse sahipleri drgrnda kimsenin kurban kesim yerlerine

gitmemesinin tegvik edilmesine,

f. Her kurban igin hisse bagrna pargalama igi, kurbant kesen veya pargalama iglemi

igin grlrevlendirilen kasap/kurban kesim elemanlan tarafindan yaptlmastna,

g. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak pargalama

iqlemi yapmasma mi.isaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafindan kurban

pargalanacaksa en fazla ig kiginin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarrna

uyarak pargalama iqlemini yapmaslna miisaade edilmesine,

h. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler drgrnda gevre ve gciriintti kirlililine
neden olacak qekilde yol kenarlarr, park ve bahgeler, dere yataklan gibi yerlerde

kurban kesilmesine miisaade edilmemesine,

i. Bu kapsamda ilgili kurumlarca hayvan sattq yerleri ve kesimhanelerde ilgi
Tebli[, Rehber ve yukarrda belirtilen kurallara gdre satrg/kesim yaprlmasr igin
ilge Kurban Hizmetleri Komisyonlan ile igbirlipi iginde gerekli kararlann

ahnmasr, Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gdsterilerek uygulamarun

yukarrda belirtildi[i gergevede eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin

sa[lanmasrna, getirilen kurallar gergevesinde denetimlerin yaptlmasma,

Ahnan kararlann Kaymakamhk, ilge Belediyesi ve ilge Salhk Mtidtirltigiiniin internet

sayfalarrnda ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplanndan paylagrlmaslna,

Ahnan kararlann ilge yerel basmmda duyurulmasrna,

ilan tutanaklannm dosyasrnda muhafaza edilmesine,

Alrnan kararlann Kaymakamhk koordinesinde kolluk giiglerince ve zabfia teqkilatrnca

yiirtitiilmesine,

Ahnan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 282.

maddesi gereli idari iglemin Kaymakamhk tarafindan tesis edilmesine,

Oybirlili ile karar verilmigtir.
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