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T.C. 

ÇAY İLÇESİ 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

BAŞKANLIĞI 

 

Karar No : 2020/ 38 (Ara Karar) 

Karar Tarihi : 02.06.2020 

 

ÇAY İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

 Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02.06.2020 tarihinde saat 12.00 ’da Kaymakam Vekili Mehmet 

Miraç TOPALOĞLU Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile olağanüstü 

toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.  

      

  Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, öneriler ve talimatlar doğrultusunda; salgının/bulaşın 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi 

koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmiştir. Gelinen noktada İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “30.05.2020 tarih ve 5856 

sayılı Genelgemizin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar” konulu yazıları gereği, kapatılan ve/veya faaliyetleri 

kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği belirtilmiştir. 

  Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 31/05/2020 tarihli ve 2020/30 Nolu Ara Kararı 4. maddesi 

ile; faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. 

işletmeler 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet 

vermeye başlamışlardır. 

  1-) Bu kapsamda; Çay İlçe Merkezinde bulunan hamam ile Pazarağaç Kasabasında bulunan yüzme 

havuzu, aşağıdaki kural ve talimatlar doğrultusunda hizmet sunacaktır. 

A-Genel Esaslar 

1.Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri dışında 

diğer Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere ve/veya Çay 

İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararlara da işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar 

alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada 

sorun olması durumunda gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır. 

2.Temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli 

durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren 

müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” 

hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili 

bölümünden yararlanılacak ve bu Planda aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır. 

a. İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları, 

b. İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri, 

c. İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı, 

d. Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık ve hijyen 

kuralları, 

e. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en fazla 2 saati 

aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların 

kullanımlarına ilişkin standartlar, 

f. İşletmeye kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri gibi işletme dışından gelen her türlü 

malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek işletme personelinin ad, 

soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine yönelik tedbirler (ilgili personel temas 

ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza 

edilecektir.), 

g.Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde 

ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta irtibata 

geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır. 
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3.Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve 

kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler dikkate alınarak 

güncellenecektir.  

4.İşletmeciler işletmenin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacaktır. Genel 

kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin İçişleri Bakanlığının ilgi genelgesinde belirtilen mesafeler göz 

önüne alınarak oturma planı hazırlanır, müşteri kapasitesi mesafe planına göre belirlenir, bu kapasiteye uygun 

sayıda müşteri kabul edilir ve kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, giriş 

holünde veya dış cephesinde ve müşteri ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, 

uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir. 

5.Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik 

tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol 

listeleri hazırlanacaktır. 

6.Korona virüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak işletmede alınan 

tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda işletme 

sahibini/yönetimini bilgilendirecektir. 

7.İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları gösteren afişler 

işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır. 

8.Söz konusu işletmelerde çalışanların ve işletmecilerin tıbbi/bez maske veya siperlik kullanması 

zorunludur. 

9.Müşteriler işletmeye maskeli olarak kabul edilecektir.  

10.İşletme girişinde talep edilmesi halinde müşterilere verilmek üzere yeterli miktarda maske hazır 

bulundurulacaktır. 

11.İşletme girişinde herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera veya temassız dijital termometre ile 

ateşleri ölçülecektir. Ateşi 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen müşteri/müşteriler içeri alınmayarak en 

yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. 

12.İşletme girişlerinde dezenfektan bulundurulacak ve müşterilerin ellerini dezenfektan ile 

temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır. 

13.İşletme bünyesinde bulunan mescitler 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge hükümlerine 

uygun olarak kullanıma açılabilecektir. Mescitlerin anılan Genelge kapsamında kullanımına ilişkin gerekli 

bilgilendirmeler/uyulması gereken kurallar (afiş, pano vb.) mescit girişlerine asılacak, bu koşullar haricinde 

mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. 

14.Günübirlik hamamlar ve kapalı havuzlar mümkünse randevu ile çalışmalıdır. Yapılan bütün 

işlemler (tarih, müşterinin hangi alanları kullandığı, hizmet eden personel ile giriş-çıkış saatleri) kayıt altına 

alınmalıdır. 

15.Bu alanların girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya 

bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman dolu 

olması sağlanmalıdır.  

16.Günübirlik hamamlarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren köpük masajı ya da kese gibi 

uygulamalar COVID-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalıdır. 

17.Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. 

18.Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, inhaloterapi, dalış dersleri vb. aktiviteler salgın süresince 

yapılmamalıdır. 

19.Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmelidir.

 B- Ortam Düzenlemesi 

1. Günübirlik hamam, ile kapalı havuzlarda COVID-19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir 

personel sürekli olarak bulundurulmalıdır. 

2.Bu alanlarda görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve işletmende 

uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. 

3.Girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği veya el yıkama lavaboları oluşturulmalıdır. 

4.Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit 

bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. 

5.Günübirlik Hamamlarda çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir. 

6.Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir. 

7.Soyunma odalarında mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullanımdan sonra temizlenmelidir.  

8.İşletme tarafından sunulan bornoz ve havlular ambalajlı olmalıdır. Günlük olarak değiştirilmelidir. 

Bornoz, havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalıdır. 
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C- Personele Yönelik Önlemler 

1. Personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınmalıdır. 

2. Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda 

bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya 

temaslısı olan personel çalıştırılmamalıdır.  

4. Personele günlük ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38oC derecenin üzerinde), öksürük, burun 

akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna 

yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir.  

5. Çalışan personelin tümü günübirlik hamam dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlarında 

kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde 

ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 

6. Günübirlik hamam ile kapalı havuzlarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan mesafeye 

uyulmalıdır. 

7. Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaş riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para 

veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği 

kullanılması yeterli olacaktır. 

8. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 

20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya 

en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal 

sabun yeterlidir. 

9. Çalışan personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumalı ve maske takmayı 

sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı 

alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

10. Bir metreden yakın temas gerektiren durumlar için tıbbi maske yeterlidir. 

D- Müşterilere Yönelik Önlemler 

1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 ve temaslısı olan kişiler 

günübirlik hamamları ve kapalı havuzları kullanmamalıdır. Bunun için girişte sağlık beyanı alınmalı, ateş 

ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38oC derecenin üzerindeki), öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler 

gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi 

doğrultusunda hareket edilmelidir.  

2. Kişiler mesafeye (en az 1 metre) uymaları konusunda uyarılmalıdır. 

3. Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, dinlenirken ya da soyunup 

giyinirken kişiler maske takmalıdır. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır. 

4. El hijyenine dikkat edilmelidir. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve 

sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol 

içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.  

5. Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştamal getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. 

Havlular kişiye özel olmalıdır. Havlu, bornoz, peştamal vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalıdır.  

6. Hamam tası kese, lif, sünger gibi malzemeler müşteriye özel olmalı ve başka bir müşteride 

kullanılmamalıdır. Bu malzemelerin kişide bulunmaması durumunda paketli olarak yeterli sayıda 

bulundurulması sağlanmalıdır. Hamam tası ortak kullanılacaksa her müşteri sonrasında su ve sabunla 

yıkanmalıdır.  

7. Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna 

dokunulmamalı, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır. 

8. COVID-19 temas riskini artıracağından günübirlik hamamlar ve kapalı havuzlarda uzun süre 

kalınmamalıdır. 

9. COVID-19 ishal belirtileri ile de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış 

(dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu alanlara alınmamalıdır.  

10. Çocukların mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanılmalıdır. 

F- Temizlik, Dezenfeksiyon Ve Havalandırma 

1.Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılmalıdır. Toz çıkaran 

süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalıdır. Temizlik bezleri tek 

kullanımlık olmalıdır. 
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2.Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulmalıdır. 

3.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında 

personel maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su 

ve sabunla yıkamalıdır. 

4.Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları, kapı kolları, masa-sehpa yüzeyleri şezlonglar, 

gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 

sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) 

kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen 

bir dezenfektandır. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas 

No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. 

5.Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve 

diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 

6.Ödemelerin tercihen temassız ödeme şekilleriyle yapılması teşvik edilmelidir. Kişiler ödeme 

terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik alkol ile temizlenmelidir. 

7.Kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olması gereklidir. 

8.Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda 

hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.  

9.Banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat edilmelidir. 

10.Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmelidir. 

11.Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra temizlenmelidir. 

12.Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmalıdır. 

13.Duş, kabin, tuvalet vb. yerlerin kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalıdır.  

14.Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalıdır. 

 İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferde olmak               

üzere; 

a-Hıfzıssıhha Kanunu’ nun 282. maddesi gereğince 3.150 TL, 

b-Kabahatler Kanunu’ nun 32. maddesi gereğince 392 TL, 

c-Türk Ceza Kanunu’ nun ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ başlıklı TCK 195. 

maddesi gereğince ‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’  

 

  Hükümleri gereğince sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER’in derhal uygulanmasına, 

            

  Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

     

 

                BAŞKAN                      ÜYE                                  ÜYE 

 

 Mehmet Miraç TOPALOĞLU             Mustafa YILDIRIM                       Berati AKMAN 

              Kaymakam V.                         Belediye Başkan Yrd.           İlçe Tarım ve Orman Müdürü          
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          Serkan KÖYLÜ                       Dr. Mücahid PEHLİVAN               Erdem GÖRGÜLÜ 

  İlçe Milli Eğitim Müdürü V.                 İlçe Sağlık Müdürü                        Serbest Eczacı  

            


