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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesine istinaden.
Sayın Vali Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında, 27 /0312020 ıarihinde saaı l0:00'da Valilik Binası Toplantı
SaIonunda Q!4!Q!§!§fğ olarak toplanmış, gündemindeki konular göriişülmüş ve aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid- l9) salgın ı, birçok ülkede hızla yayı lım göstereıek
lüm Dünyayı tehdit elmeye deyam etnrckte, bu salgın Düırya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak
nitelendirilmektedir.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip
Coronavirüs (Kovid-l9) salgını nedenivle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya deı,am
etnıektedir. Bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlanmızı korumak ve salgının yayılınasını engellemek
için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Yaşanan salgının biran önce enge|lenmesi için aşÇıda belinilen iiave tedbirlerin alınması gerekli
görülmüştür. Alınan önIemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etrnektedir. Bu
kapsamda;

MADDE 1- İlimizde kurulan, vatandaş|arımızın sebze, meyve, tahıl, bıkliyat, teınizlik malzemesi gibi
temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazat|arda; giyim, oyuııcak. hırdavat ve benzeri
maddelerin satışına izin verilmemesine.

MADDE 2- Kamuovunda "sosyete pazarı" olarak adlandırılan pazar yerleri başta olmak üzere, sergi ve
tczgAhlarda giyim, oy''uncak, süs eşyasü. çanta ve benzeri ihıiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm
pazarların |aalil,etlerinin, 27.03.2020 tarihi saat l7.00 itibari_vle ikinci bir talimata kadar geçici olarak
durdurulmasına,

M{)DE 3- İlimizde temel gıda/temizlik maddelerinin satışın|n yapıldığı pazarlarda. illilçe Tarım
Miidürlükleri. ilgili esnafodaları ile belediyelerin iş birliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma
hızını engeilemek amacıyla vatandaşların temcl gıdaltemizlik maddclerine erişimini engellemeden.
pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak altematifler üretilerek gerekli tedbirlerin planlanmasına.

}lADDE 4- İl, ilçe ve beldede yaşavan vatandaşların temel gıda,/temizlik maddelerinin karşılanması için
mevcut pazarlaıdaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazarlsatış yerleri
belirlenebilmesine, mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıımak için belirlenen yeni pazarlsatüş
verlerinde, her bir satış yeri (tezg6h/sergi) arasında en az 3 metre n,ıesafe o|acak şekilde pazat,isatış
yerleri düzenlenmesine. bu amaçla mevcııt pazar yerlerinin gcnişletilmesine (ilave cadde ve sokakların
dAhil edilmesi ve benzeri), yeni satış yerlerinin belirlenmesine. gerek görüldüğünde geçici süreliğine
zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldıEı pazar yerlerinin/paısellerinin bu amaçla tahsis
edilmesine. bu konuyla ilgili Belediye Başkanhklarınca gerekli tedbirlerinin alınmasına,

ADDE 5- Pazarlsaıış yerlerine ilişkin alınacak tedbirler kapsamında; vatandaşlarln temel
gıda/temizlik maddelerine erişiminde beledile başkanlık]arı tarafından doğudan hizmetin sunumu başta
olmak tizerc (temin, kalite, nitelik, miktar vb. gibi) gerekli kontrollerin yapılmasına, ilgili tedbirlerin
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MADDE 6- Pazarisatış ycrlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas
edilmeden, doğrudan pa7Arq esnafl tarafından hij;-,en koşullanna dikkat edilerek
poşellenmesinelsatısın ın vapılmasının sağlanmasına. bu şekildeki salıştan dolayı vatandaşların mağdur
ediImemesi için pazarlsatış yerlerinde görev lendirilecek zablta memtırları tarafindan sürekli konırol ve
denetimlerin yapılmasına.

MADDE 7- Pazar yerlerinin en geç saat ]9:00'a kadar faaliyet yürütmesine, bu saaıten sonra
f'aaliyetlerine son verilmesine.

MADDE 8- Belediye Başkanlıklarınca pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına u).rnası konusunda
uyarılarak koruyucu önlemleri alınmasının sağlanmasına, bu htısusun İl/İlçe Tanm Müdürlük|eri.
belediye başkanlıkları ve ilgili esnafodaIarı tara[ından denetlenerek gerekli işlemlerin yapılmasına,

NiADDE 9- Belediye Başkanlıklarınca pazar,/sallş yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfcksivon
konulannda gerekli tedbir|crin alınrnasına, buna yönelik tebligat|arın pazar esnafına ilgili esnaf
odalaıınca yapılmasına, pazarlsatış yerlerinde belediye başkanlıkları taıafından pazar esnafi ve
vatandaşlar için el dezenfektanı konusunda gerekli desteğin sağlanmasına,

MADDE l0- Alınan kararların pazar emafı ve vatandaşlarımız tarafından titizlikle dikkate alınmasına.
uygulamada herhangi bir aksaklığa mevdan verilmemesine,

MADDE 11- Alınan bu karatların; kolluk birimlcri taıafından titizlikle takip edilmesine, gerekli kontrol
ve denetimlerin yapılmasına, uygulanmasının sağIanmasına,

MADDE 12- Alınaıı bu kararlarıır, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının lakibi ile
koordinasvonunun sağlanmasına,

MADDE 13_ Bu kararın bilgi içiıı Sağlık Bakanlığına vc lçişlcri Bakanlığına. gereği için Çorum
Bclediye Başkanlığına, İ| Jandarına Komutanltğ|ı]a, İ| Emniyet Nlüdürliiğüne, Çorum İlÖzel İdaresine.

Çorum İl Tarıın ve orman Müdiirlüğüne, il sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığl,
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı. Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli
Eğitim N,lüdürlüğüne. il Miiftiilüğüne. il Basın te Hatkta ilişkiler ]rlüdiirlüğüne. ilçe
Kayııakamlıklarına_ İlçe ve Belde Belediye Başkanlıktarına, Çorunı'l'icaret ve Sanayi Odasına. Çorum
Esnafve Sanatk6rlar Odaları Birliğine gönderilmesiııe oy birliği ile karar veri|miştir.
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