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iıçn uı.ruıli HIFzIsSıHHA KURUL KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 24103/202l tarihinde Saat 14:00'da
Kaymakam Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları bulunan
üyelerin katılımıyla toplanarak gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

GilN»Bırı:
Kastamonu Valiliğimiz 24l03l202l tarih ve 2021l|9 No'lu İl Umumi Hıfzıssıhha

Kurul Kararları doğrultusunda, İlçenıizde Koronavirüs (Kovid-l9) salgını kapsamında ek
tedbirlerini görüşmek.

geçirilmektedir.

amacıyla
. çerçevede,
Il Idaresi K

halk sağlığ ını korunıak ve Koronavirüs (Kovid-l9) salgınının kontrolüBu
anunu'nun ll/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve

72'nci maddeleri kapsanrın da;
l, İlçemizde cenaze defni öııcesi, sırası ve sonıasında yapılacak her tifulü yiyecek-

ikramının yasaklanmasma,

KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından

olusıurduğu riski vönetme. sosya] izblasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayİlım hİzın kontrol altında ırtma a-u.,yla, içerisinde bulunduğum_uz kontrol]ü sosyal hayat

İltlİeminin tenrel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe _kurallanntn yant sıra hayatın
her alanına yonölik uyulııası gerekeır kurallar ve tedbirler belirlenerek uygulamaya

içecek 1paketli su serı isi hariç)
2. Ilçenıiz gencIinde Kovid- l9 hastalığı yayılmasınrn önüne geçilebilmesi için toplu

taziye kabulü ile taziye ziyare tlerinin yasaklanmasına, Kov id-l9 hastalığı bulaşma riski
nedeniyle ilimiz genelinde uzun ve öneİıli hastalık geçiren şahısların ikametlerine dönüşü
sonıasl yapl lacak hasta ziyaretlerin ln pandemi soıırasına ertelenmesine,

3. Cenaze yakınlarına ait adreslerin Taşköprü Belediyesi Mezarlıklaı Müdiirlüğü,
mütarlar ve din görevlilerince en seri şeki lde kolluk kuwetlerine bildirilmes rne,

4. Muhtarlarca Kovid-19 salgını açısından bulaş luşturacak olan evkaynağı o
ait bilgilerin kolluk kuvvetlerineziyaretleri

bildirilmes
ve ev otum,ıalarının tespit edilmesi halinde buna
ıne.

5. Apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla apartman Ve site gibi toplu hayatın

siirdürüldüğü kalabalık ikamet yerlerinde, ortak kullanım alanlarında kalabalık oluşturacak bir

şekilde kullanılmas mm engellenmesine,
6. Marketlerde en az 1 asıl. 1 yedek Kovid-l9 denetim görevlisinin belirleruneslne,

denetim görevlilerinin isinıleriıriıı market giriş inde görülebilecek bir yere asl lmasına.

müşterilerin
kullanmaları

nıarkete gi rnıeden önce e] dezenfektanı/en az Vo70 alkol içeren kolonya
nl11 sağlanm asına, marketin içerisinde de müşterilerin kullanması için değişik

yerlere yeterli miktarda el dezenfektanı konulmasına, tedbirlere ilişkin takibin market

yönetimi nce yapılınasıııa, ilrlal tesp it edilmesi durumunda işletme ve ihlal edenlere yöne tik
gerekl I ceza| işlemleriıı yapılnıas ıı,ıa, marketlere girişlerde görev lilerce ateş ölçümü

uygulaması nın devamına, vücut ısısı 38 derece ve iizerinde olanların tesp iti halinde ivedi bir

şekilde sağl eçilerek ilgililerin sağhk tesislerine yönlendirme
yapılmasına,
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