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Sektör İlgilileri için Bilgilendirme
Gereklilikleri
2010 Halk Sağlığı Yasası ve 2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği 1 Eylül
2012 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu Yasa ve Yönetmeliğin
uygulanmasını desteklemek üzere, belirli alanlardaki temel gereklilikleri
vurgulamak için bir dizi bilgi notu hazırlanmıştır. Yasa ve Yönetmelik
konusunda ayrıntılı bilgi için NSW Sağlık Bakanlığı’nın
www.health.nsw.gov.au/phact adresli internet sitesini ziyaret ediniz.
Lejyonella kontrolü

Yüzme havuzlarının ve spa havuzlarının kontrolü

2010 Halk Sağlığı Yasası Kısım 31 ve 2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği
Madde 11’e göre, bir su soğutma sistemi veya ılık su sisteminin kurulu
olduğu tesiste hizmet verenler, sistemin varlığını belediyeye yazılı
olarak bildirmelidirler. Bu amaçla bir form hazırlanmıştır. Bu form,
NSW Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağlığı Yasası ile ilgili olan
www.health.nsw.gov.au/phact internet sitesinden indirilebilir.
Bildirimle birlikte belediye tarafından belirlenen en fazla 100 dolarlık
bir ücretin ödenmesi gerekecektir.

2010 Halk Sağlığı Yasası Kısım 35 (2) ve 2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği
Madde 19’a göre, halka açık bir yüzme havuzu veya spa havuzunun
yer aldığı tesislerde hizmet verenler, yüzme havuzunun veya spa
havuzunun varlığını belediyeye yazılı olarak bildirmelidirler. Bu
amaçla bir form hazırlanmıştır. Bu form, NSW Sağlık Bakanlığı’nın
Halk Sağlığı Yasası ile ilgili olan www.health.nsw.gov.au/phact
internet sitesinden indirilebilir. Bildirimle birlikte belediye
tarafından belirlenen en fazla 100 dolarlık bir ücretin ödenmesi
gerekecektir.

Sistem, hizmet veren hizmeti vermeye başlamadan önce kurulmuşsa,
hizmet verilmeye başlandıktan sonra bir ay içinde bilgi verilmelidir.
Sistem, hizmet veren hizmet vermeye başladıktan sonra kurulmuşsa,
sistem kurulduktan sonra bir ay içinde bilgi verilmelidir.
Bilgilendirme aşağıdakileri içermelidir:

Bilgilendirme aşağıdakileri içermelidir:
a. halka açık yüzme havuzu veya spa havuzunun yer aldığı tesisin
adresi ve telefon numarası,

a.	tesisin adresi ve telefon numarası,

b. t esiste hizmet verenin adı ve iletişim bilgileri (ikametgah adresi,
e-posta adresi ve ev, iş ve cep telefonu numaraları dahil),

b.	tesiste hizmet verenin adı ve iletişim bilgileri (ikametgah adresi,
e-posta adresi ve ev, iş ve cep telefonu numaraları dahil),

c. tesiste hizmet verenlerin Avustralya İşletme Numaraları (ABN) veya
Avustralya Şirket Numaraları (ACN) (varsa),

c.	tesiste hizmet verenin Avustralya İşletme Numarası (ABN) veya
Avustralya Şirket Numarası (ACN) (varsa),

Bu bilgilerdeki değişikliklerin, hizmet veren tarafından değişiklik
meydana geldikten sonra 7 gün içinde belediyeye bildirilmesi
gerekmektedir. Bilgilerdeki değişikliğin bildirilmesi için herhangi bir
ücret ödenmeyecektir.

d.	ayarlı sistemin türü,
e.	Yasanın amaçları doğrultusunda yerel hükümet yetkilisi tarafından
yürütülen denetimlerin ayrıntıları.
1991 Halk Sağlığı Yasası’na göre, sistemin varlığını belediyeye
bildirmiş olan hizmet verenlerin belediyeye yeniden bilgi vermeleri
gerekmemektedir. Bununla birlikte, bu bilgilerdeki değişikliklerin,
hizmet veren tarafından, değişiklik meydana geldikten sonra 7 gün
içinde belediyeye bildirilmesi gerekmektedir. Bilgilerdeki bir
değişikliğin bildirilmesi için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Cilde nüfuz eden işlemlerin kontrolü
2010 Halk Sağlığı Yasası Kısım 38 (2) ve 2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği
Madde 31’e göre, cilde nüfuz eden işlemlerin yürütüldüğü tesislerde
hizmet verenler, cilde nüfuz eden işlemler yaptıklarını belediyeye
yazılı olarak bildirmelidirler. Cilde nüfuz eden işlemlerin mobil
tesislerde yapılması durumunda, bildirimin, hizmeti verenin ikamet
ettiği bölgedeki belediyeye yapılması gerekmektedir.

www.health.nsw.gov.au/phact

2010 HALK SAĞLIĞI YASASI
2012 HALK SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİLGİ NOTU 10
KASIM 2012

Sektör İlgilileri için Bilgilendirme Gereklilikleri

Bu amaçla bir form hazırlanmıştır. Bu form, NSW Sağlık Bakanlığı’nın Halk
Sağlığı Yasası ile ilgili olan www.health.nsw.gov.au/phact internet
sitesinden indirilebilir. Bildirimle birlikte belediye tarafından belirlenen, en
fazla 100 dolarlık bir ücretin ödenmesi gerekecektir.
Bilgilendirme aşağıdakileri içermelidir:
a. tesisin adresi ve telefon numarası,
b. tesiste hizmet verenin adı ve iletişim bilgileri (ikametgah adresi ve ev, iş ve cep
telefonu numaraları dahil),
c. h izmet verenin Avustralya İşletme Numarası (ABN) veya Avustralya Şirket
Numarası (ACN) (varsa),
d. tesiste yürütülen cilde nüfuz eden işlemlerin türü,
e. mobil tesislerde yürütülen cilde nüfuz eden işlemler durumunda, tesiste hizmet
verenin işlemleri yürütmeyi planladığı yerel hükümet alanları.
1991 Halk Sağlığı Yasası’na göre, tesisin varlığını belediyeye bildirmiş olan hizmet
verenlerin belediyeye yeniden bilgi vermeleri gerekmemektedir. Bununla birlikte,
bu bilgilerdeki değişikliklerin, hizmet veren tarafından değişiklik meydana
geldikten sonra 7 gün içinde belediyeye bildirilmesi gerekmektedir. Bilgilerdeki
değişikliğin bildirilmesi için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Cenazelerin kaldırılması
2010 Halk Sağlığı Yasası ve 2012 Halk Sağlığı Yönetmeliğine göre, Sağlık
Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüğü bir morg ve krematoryum kaydı tutmalıdır.
Bir morg veya krematoryum işleten bir kişi, aşağıdaki bilgileri, kütüğe geçirilmesi
için Genel Müdürlüğe bildirmelidir:
(a) morg veya krematoryumun adı ve adresi,
(b) m
 org veya krematoryumu işleten kişinin adı ve adresi,
(c) morg veya krematoryumun ya da morg veya krematoryumu işleten kişinin
telefon numarası,
(d) morg olması durumunda: morga erişimi olan cenaze direktörlüğü personelinin
adı ve adresi.
Bu amaçla bir form hazırlanmıştır. Bu form, NSW Sağlık Bakanlığı’nın Halk
Sağlığı Yasası ile ilgili olan www.health.nsw.gov.au/phact internet
sitesinden indirilebilir.

Ayrıntılı bilgi için başvurulacak yerler

2010 Halk Sağlığı Yasası ve
2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği
uygulamasının sizi etkilemesi ve
daha fazla bilgi almak istemeniz
halinde:
• Çalıştığınız sektörle ilgili olan
birliğe başvurabilirsiniz
• Belediyenize danışabilirsiniz
• Yerel Halk Sağlığı Birimine
danışabilirsiniz
• NSW Sağlık Bakanlığı’nın Çevre
Sağlığıyla ilgili web sayfasını
ziyaret edebilirsiniz
http://www.health.nsw.gov.au/
publichealth/environment/index.
asp
•H
 alk Sağlığı Yasası ve Halk Sağlığı
Yönetmeliği için NSW Sağlık
Bakanlığı’nın internet sitesini
ziyaret edebilirsiniz
www.health.nsw.gov.au/phact

Şu anda, bir morg veya krematoryum için bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.
1991 Halk Sağlığı Yasası’na göre, tesisin varlığını Genel Müdürlüğe bildirmiş olan
kişinin yeniden bilgi vermesi gerekmemektedir. Bununla birlikte, bu bilgilerdeki
değişikliklerin, işletici tarafından değişiklik meydana geldikten sonra 7 gün içinde
Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekecektir.
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