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iı,çrc UMuMi HIFzIssIHHA KoMiSyoNU KARARI

İlÇemizUmumi Hıfzıssıhha Komisyonu 2ll0gl2020 tarihinde Saat:l4.00,da Vali yardımcısı
ve KaYmakam Vekili Fahrettin CÖNCÜ başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları
bulunan üYelerin iŞtiraki ile Korona(Covid-19) virüsle mtıcadele kapsamınja olağanüstü şekilde
toplandı.

Gtindemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.
cüNnrcıvr:

İlÇemiz İlÇe Sağlık Müdürlüğü fılyasyon ekiplerince yapılan değerlendirmelerde, son
gtinlerde ilÇemizde artıŞ gösteren covid-l9 vakalarının ilçemiz merkez ve kcıyıerinde yapılan
düğünlerde temas Yolunun kaynak olduğu kanaati üzerine bu kapsamda alınacak tedbiİler ve
ilÇemiz YavuÇ köyünde düzenlenen düğiin merasimi sonrasında köydeki vaka sayılarındaki artış
giindemin konusunu oluşturmaktadır.

KARAR:
Kovid-l9 salgınının toplum sağlığı ve kamu di.izeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosYal izolasYonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızınr kontrol altında tutma amacıyla
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İÇerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel
PrensiPleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
ayn ayfl belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

Gelinen aŞamada başta fiziki mesafe kuralı olmak izere alınan tedbirlere yeterince riayet
edİlmemesİnİn hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; halk
sağlığını korumak ve Covid-l9 salgınının kontrolü amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun lllC maddesi
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve72'nci maddeleri kapsamında;

l. İlÇemiz merkez ve köy mücavir alanlarında hizmet veren düğün salonlarının işletme
sahiPlerine, T.C Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca yayınlanan Salgın
Yönetimi ve Çahşma Rehberi 58. maddesi "Nikah ve Düğünler
Gereken Önlemler" hükümleri ile ilçemizde alınan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul
kararlarına titizlikle uyul ması hususunda y azılı tebliğ yapılmasına;

2. İlÇemiz merkez ve köy mücavir alanlarında faaliyet gösteren tüm düğün salonlarının,
yetki ve sorumluluk alanına göre en az 3(üç) kolluk kuweti ile yerinde denetiminin
sağlanmasına,

3. İlçemiz köy muhtarlarına, yetki alanlarında covid-l9 salgını ile mücadele kapsamında
uymalan gereken kurallar çerçevesinde titizlikle faaliyet yürütmeleri, aksi taktirde
haklarında adli ve idari işlem uygulanacağının, Kaymakamlık Yazı İşleri

tebliğ edilmesine;
ık Müdür lüğümüz filyasyon ekiplerince yüksek sayıda vaka ve vaka4

edilen, ilçemiz Yavuç Köyü Merkez mahallesinde; vaka ve vaka
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temaslıları haricinde YaŞayan diğer hane halkları ile olası temas riskinin ytiksek
olması, köYde genel sağlığın korunması ve bozulmuş ise yeniden temini ve kontrol
altına alınması amacıyla
İle karantina tedbiri uvgulanarak, 10(on) gün süre sonunda salgının durtımuna g<ıre
hane bazında kısmi karantina tedbirlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesine;

Kararları veri lmi ştir.

İŞ bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunankurum ve kuruluŞlar taraflndan uygulamanrn takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta
olmak üzere aYkırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yaprlmasına,
konusu suÇ teŞkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu,nun 195,inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmastna oy birliği ile karar verildi.
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