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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 09.04.2020 Perşembe günü saat 11:00’ de Küre Kaymakam V. 

Hayrettin Buğra GÜZEL, Başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile olağanüstü olarak 

toplanarak gündemde belirtilen konuları görüşerek karara bağlamıştır. 

                                                                    

GÜNDEM MADDELERİ 

 

İlçemizde Coronavirüs (KOVİD-19)  ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi; 
 

       ALINAN KARARLAR 

 

1- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (büro ve saha dahil istisnasız) personelimizin 

tamamının   maske takmasına, personelin maskesiz çalışmasına müsaade edilmemesine,  

  2- İlçemizdeki tüm kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve            

diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için; 

a. Bu atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi amacıyla bina giriş ve çıkışları ile 

ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara biriktirme ekipmanı yerleştirilmesine, 

b. Bu atıklar için kullanılan ekipmanın ‘diğer atık’ ekipmanı gibi gri renkli veya gri etiketli 

olmasına, ekipman üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme 

atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı ve/veya görsellerin bulunmasına, 

c. Bu atıkların ayrı olarak toplanıp geçici depolama alanına taşınmasına ve gerekli temizlik 

işleminin ayrı bir görevli personel tarafından kontrollü olarak yürütülmesinin sağlanmasına, 

d. Atık biriktirme, toplama ve depolama ekipmanlarının kapaklı olmasının tercih edilmesine, 

bu ekipmanların kullanımları dışında daima kapalı tutulmasına ve dış müdahalelerden 

etkilenmemesinin sağlanmasına, 

e. Biriktirilen atıkların ekipmanlardan rahat bir şekilde, atıklara temas etmeden alınabilmesi 

için ekipmanların içerisine torba geçirilmesine, 

f. Atık torbalarının açılmamasına, karıştırılmamasına, küçük miktarlı atıkların birbirleri ile 

birleştirilmesi yoluna gidilmemesine, 

g. Ekipmanlardaki atık torbalarının dörtte üçü dolduktan sonra ağızlarının sıkı bir şekilde 

kapatılarak ikinci bir torbaya alınmasına ve geçici depo alanına götürülmesine, 

h. Atıkların geçici depolandığı yerlerin; doğrudan güneş almayan, bina/yerleşkenin giriş-çıkış, 

otopark ve kaldırım gibi yoğun insan kullanımı olan yerler ile gıda depolama, hazırlama ve 

satış yerlerinden uzakta olmasına ve bu alanların daima kapalı tutulmasına, herhangi bir 

hayvan/haşerat girmeyecek şekilde önlem alınmasına,  

i. Bu atıkların geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık” 

olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesine, 

         

3- Sağlık kuruluşlarında veya diğer alanlarda (öğrenci yurtları vb.) teşkil edilen karantina birimlerinde 

oluşan atıklar ile kurum, kuruluş ve işletmelerin revir ve diğer tıbbi birimlerinde oluşan atıkların “tıbbi 

atık” olarak yönetilmelerine, bu birimlerden/alanlardan kaynaklı atıkların diğer atıklar ile kesinlikle 

karıştırılmamasına, 



4- Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen 

malzemesi atıklarının yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanmasına, 

ağzı sıkıca kapatılan (bağlanan) çöp torbalarının daha sonra yırtılma riskine karşı ikinci bir torbaya 

konulmasına, atık üzerinde virüsün hayatta kalma olasılığını en aza indirmek için atık torbalarının, en az 

72 saat süreyle diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilmesine, 

atıkların, atık toplama saatinden kısa bir süre önce çıkartılmasına, ve "diğer atık” olarak evsel atık 

kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesinin sağlanmasına, 

5- Belediyeler tarafından maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirilmesi ve 

teslimine yönelik yapılacak duyuru ve talimatlara riayet edilmesine, 

6-Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama işlemlerinde kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanların 

bulunduğu alanların her bir atık boşaltımı sonrası temizliği/hijyeninin sağlanmasına, 

7-Toplama, taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek dökülme ve/veya sızıntı suyuna yönelik tedbirlerin 

alınmasına, kirlilik oluşması durumunda kirlenen yüzeyin dezenfekte edilmesine, yüzey ve alan 

temizliğinde kireç, çamaşır suyu, dezenfektan gibi malzeme kullanılmasının uygun olacağına, 

8-Toplanan atıkların manuel olarak elle açılmadan doğrudan düzenli depolama veya yakmaya 

gönderilmesine, 

9-Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile görevlendirilen personelin çalışma sırasında 

eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanmasına, atıkla temas etmemeye dikkat etmesine, 

toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş elbisesi giymesinin sağlanmasına, görevli personelin yanında 

yeterli miktarda dezenfektan bulundurmasına ve gerek kullanılan ekipmanların gerekse de kişisel 

malzemelerin dezenfektan ile hijyeninin sağlanmasına, 

10-İlçemiz genelinde kullanılan toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmesinin yasaklanmasına, 

11- İlçemiz girişinde kolluk tarafından kontrol yapılan anayollar haricinde kalan tali yolların Belediye ve 

İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından giriş çıkışa kapatılmasına, 

İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve 

kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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