
D O S Y A

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)nın 17/07/2020 tarihli ve 11703 sayılı yazısı.
    

        Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde “Berber/Güzellik
Salonu/Kuaförler” ile “Market ve Süpermarketler” başlıklarında kontrollü sosyal hayata
ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı düzenlemeler yapıldığı bildirilmiş olup yazı ekte
gönderilmiştir.
                S ö z   k o n u s u   r e h b e r d e k i   d ü z e n l em e l e r   i l e   ö n üm ü z d e k i   s ü r e ç t e
yapılacak güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesi ve yapılan denetimler sırasında söz
konusu rehberin güncel halinin göz önünde bulundurulması hususunda;
        Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 
Süleyman DENİZ

Vali a. 
Vali Yardımcısı

Ek: İlgi Yazı Eki Genelge

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Kaymakamlıklara
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığı 
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne
Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

ÇOK ACELE
Sayı   : 26002637-249-E.18591 20/07/2020
Konu : Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

Değişiklikleri Hk.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(2P1XSe-05nRDq-btgssd-l9PyX3-kWDAIdFW) kodunu yazınız.

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160  Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12

e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Kenan YILDIRIM
Şef

Telefon No:



.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Bilgi için:CERİNAZ METİN
Telefon: Faks No: HEMŞİRE
e-Posta:cerinaz.metin@saglik.gov.tr İnt.Adresi: cerinaz.metin@saglik.gov.tr Telefon No:(0 312) 565 50 29

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 13588366-149
Konu : Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve

Çalışma Rehberi değişiklikleri
hakkında

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

6.05.2020 tarihli 89780865-153-E.7647 sayılı “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin
Açılması Genelgesi” konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nin 11. maddesinde yer alan
“Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek,
ancak sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir” maddesi sektörden gelen
talepler doğrultusunda “Bilimsel Danışma Kurulu” tarafından değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda COVID-19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin
konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura
veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe
korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu
belirtilmiştir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “COVID-19
Kapsamında Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmiş ve bu eklemelere
istinaden aynı rehberde yer alan “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken
Önlemler” başlığındaki “bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve
kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır” ibaresi kaldırılmış ve
içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle
düzenlemeleri yapılmıştır.

Benzer şekilde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı
altında da Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile “Çalışan ve müşteri dahil en az 8
metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” cümlesi “Çalışan ve müşteri
dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde
değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme içme alanları, gıda maddelerinin
paketlenmesi konularında güncelleme yapılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır.
Doç. Dr. Fatih KARA

Bakan a.
Genel Müdür


