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Ramazan Ayı Tedbirleri

oDALARA 2021/47 sAYıtl GEt{EIGE
Koronavirüs (Covid'1 9) 5algınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
yönetme
riski
ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, hayatın her alanına
yönelik uyulmas| gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya
geçirilmektedir.

Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid'l9 virüsünün dünya genelinde hastalığın
yayılımını artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım
ve entübe hasta sayılarında artış yaşanmaktadır. Ramazan ayında, öteden beri uyguIanması
nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamalar toplumsal hareketliliği
artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabilmektedir.

Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığ|nn 12/O4/2O21 tarih ve 642'l sayılı genelgesiyle; 12
Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edeceği mübarek Ramazan Ayı
münasebetiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Vatandaşlann toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren
her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecektir.
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2. Teravih

namazları evde kılınacaktır, Öte yandan salgının oluşturduğu riskin
artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir
araya gelinmeyecektir.
3. Ramazan pıdesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve
hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi
amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce
sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecektir. İftardan sonra fınnlarda üretim,
satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam ed ilebilecektir.

4. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu

şekilde
oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce gerekli önIemler alınacaktır.
5. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin

en az 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacaktır.
6. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi

için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına
i lişkin kontrollere
ağırlık verilecekti r.

AVM ve semt pazarları için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İIlİlçe Umumi
belirlenecek ve denetimlerin buna göre
Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı
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8. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik
denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari iş|emler
yapılacaktır.
9. Bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutuiması ve ülke genelinde günlük
vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm
kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin,
planlı ve sü rekli/kesintisiz şekiIde denetim faaliyetleri devam edecektir.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72
nci maddeleri uyarınca alınacak kararlar İllİlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarıtarafından alınacaktır.
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlanmıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz,
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