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İlçe Sağlık Müdürlüğü
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irçrc uMuMi HIFzIssIHHA KoMisyoNU KARARI

İlçemiz Umumi Hıf2ıssıhha Komisyonu 03.04.2020 tarihinde Saat:l1.00'da Kayınakam
İbrahim ÇENET başkaırlığında aşağıda adı soyadı, Lınvanı ve imzaları bulunan üyelerin işİiraki ile
Koronavirüsle mücadele kapsamında c,ılağanüstü şekilde toplandı.

Gündeındeki konular görüşülerek karara bağlandı.
cÜıı»pııt:

İlçemizde Koronavirüs 1KoVİD- l 9) ile ilgili-alınacak tedbirler,
KARAR:

DünYa Sağlık Örgütü taratlndan yüksek riskli pandemi olarak ilan edileıi Koronaviriis
(KOVİD-l9) salgıı'ıı nedeniyle ilimizde salgının yayılmasının eııgellenmesi. vatandaşlarınrızın
sağlık güvenliklerini ve kamu düzenini korumak için sosyal hareketliliği ve insanlar arasında teması
aza|tarak sosyal izolasyonu sağlamak adına birçok karar alınmıştır.

l-Salgınıır vataııdaşlarımız üzerindeki sosyo-ekononıi
Cuınlıı-ırbaşkaı"ııınızıır talimatı ile vataı-ıdaşlarıınıza yönelik .

k yükünü haf-ifletıııek için Sayın
l i krar

De,çtek Prograıııt
Hizı-ııetler Bakanlı
vatandaşlarımıza
belirtilmiştir.

Ancak yaŞadığıınız döneınin özelliği kapsaınıııda vatandaşlarımızııı sağlık güvenliklerini
ı'iske atılnrat-tlaSl 1'öı-ıtiırde Sayıır C|ıııı-ıhurbaşkanııırızıır talimatları üzerine; oluşacak yc,ığı_ınluk
ııedeı-ıiyle vatandaşlarımızııı sağlık _ü]üvenliklerini riske atınamak için PTT şubeterinden bahse
konu ödemelerin yapılmamasIna,

Aile ÇallŞma ve Sosyal Hizınetler Bakanlığı taraflndaır "Ekoıromik İstikrar Kalkaııı Paketi
Destek Prograı'ııı" çerçevesİnde vataııdaş|arımıza yapılacak olan ödeınelerin 06.04,2020 pazartesi
saat l0.00'dan itibareııPTT dağıtıcıları, bekçiler ve koIluk birimlerimiz vasıtasıylakendi
ikametlerinde yapılmasına,

Yardıın yapılacak kişilerin adres bilgileri üzerinde 1İl Merkezilköy) eınniyet, jandarına ve
PTT görevlileri arasında dağıtım planlanmasına,

Dağıtımda görev alacak ko]luk görevlileri, bekçiler ve PTT görevlileriıı belirlenerek,
ılruteı'ılet olarak görevleı-ıdirııeleriııiıı yapılmasıı-ıa, Vef'a Sosyal Destek Grub1ında görevli olaırların
bı-ı kapsaırıda görevleırd i ri l ırreıı-ıes i ne,

2-Koroııavirüs (KOVİD-l9) enf-eksiyoııunuıı l-ıızlı ve etkin kontrolü açısıı-ıdaıı kişisel
lıijyenin önemi göz öııünde bulundurularak. (202014 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin
Uygulanmasına İllşl<ln Valiliğimizin 24.03.2020 tarihli ve 3099 sayılı yazısı ekincle yer alan
Ek-l nolu listede yer alanlar hariç),5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun l1lC ınaddesi. 1593 sayılı
lJnrı"ııni Hıt2ıssıhha Kanuıru'nuıı27'nci ınaddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanı_ını_ı gereğince.
kamu persoı-ıellerinin kolay tenıizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyaf'et ile ııresaiye

adı altında bir tedbir paketi yürürlüğe konulmuş, Aile Çalışma ve Sosyal
ğı tarafıırdaıı "Ekonoırıik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesiııde
PTT aracılığıyla 1.000 TL ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı

gelebi paııdenri stiresince uyguır göriilıııesine,

?



İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum
ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilesi başta olmak üzere aykırı|ığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara
iliŞkin Türk Ceza Kanunu'nun ]_95'inci maddesi kapsamında gerekliadli işlemIerin başlatılacağına oy birliği ile
karar verilmiştir.
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