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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 27,04.2020 tarihinde saat 11.00'da Kaymakam İbrahim
ÇENET başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri
katıl ımıyla topl anarak, gündemdeki konular kar ar a bağlanmı ştır.

çüN»Bıvı:
İlçemizde Koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili alınacak tedbirler,

KARARLAR:
Koronavirüs (KOVİD-I9) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve

Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi

Kanunu'nun lllC maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddesi
kapsamında ilçemizde;

l-İslam dinine göre kutsal aylardan olan Ramazan ay| içerisinde olmasız nedeniyle
İlçemizde pide satışlarınm olması beklendiğinden pide satışlarındaki sıra beklemelerinde
sosyal mesafe kuralına uyulmasına, pidelerin hijyen kurallarına göre iş yeri çalışarunca
eldiven ile verilmesine, para alış-verişi yapan kişinin farklı bir çalışan olmasına ya da paraya
dokunulan eldivenle pidelere temas edilmemesine azami özenin gösterilmemesine,

2-Sinop ili Boyabat ilçesinden İlimize gelişlerin çalışma ve sağlık vb. kabul edilebilir
zorunlu sebepler haricinde sınırlandırılmasrna, zorunlu sebepler olmadan gelenlerin Hanönü
ilçesinde il sınırındaki kontrol noktasından geri dondtlrülmesine,

3- İl İdaresi Kanunu'nun 1 l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun27'nci ve
72'nci maddeleri kapsamında; İlimizde daha önce alınan kararlarla maske takılması zorunlu
hale getirilen yer ve çalışmalara ilaveten 10 ve üstü kişi çalışan işyerlerinde de sosyal
mesafeye uymanın yanı slra çalışanlar da dahil olmak izere maske takmanın zorunlu hale
getirilmesine, maske temininin işyeri sahiplerince yapılmaslna ve işyerinde bulunan ve

çalışanlara bedelsiz verilmesine, yönündeki kararın ilçemizde aynen uygulanmasına,

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi
bulunan kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım
uygulanması başta olmak izere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun
195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
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