
İlÇemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 28/0g/2020tarihinde Saat:17:30,da Vali yardımcısı
ve KaYmakam Vekili Ünal KILIÇASLAN başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları
bulunan üYelerin iŞtiraki ile Korona(Covid-19) virtısle mücadele kapsamında ilçede faaliyeti
durdurulan iŞletmenin başvurusu iizerine İlçe Sağlık Müdiırlügü ekiplerİnce düzenlenen inceleme
raporu görüşülmek :jzere olağanüstü şekilde toplandı.

Gündem konusu görüşülerek karara bağlandı.

cÜN»nvı:

İlÇemiz BahÇelievler Mah.Hüseyin Alpdoğan Cad. No: 78 adresinde faaliyetini sıirdürenANKA TaŞköPni Tekstil Giyim Sanayi Dış Tic.Ltd.Şti firmasında görülen Covid-l9 vakaları sebebiile İl Saglık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanınca2l'l08l2020 tarihinde mahallinde yapılan inceleme
neticesinde düzenlenen rapora istinaden, raporda yer alan eksikliklerin giderilme tarihine kadar
2510812020 tarih ve 56 saYılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Komisyorrrn,rr"i ikinci bir karar kadar
faaliYeti durdurulan işletmenin, 2510912020 tarih 54043966-000-196 sayı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü
kaydına alınan dilekçesi üzerine hazırlanan inceleme raporunun görüşülmesi.

KARAR:

T.C.
TAŞKÖPRÜ «ayıvrnKAMLI ĞI

İlçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No: 63
Karar Tarihi: 28.09.2020

iı,çn UMUMİ HIFzISsIHHA KoMisyoNU KARARI

Kovid-l9 salgırunın toPlum sağlığı ve kamu düzeni 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 yaru sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
aYrl aYrl belirlenen tedbirlere urum ve etkin denetim mekanizmalan büyiık önem taşımaktadır.
Gelinen aŞamada baŞta fiziki mesafe kuralı olmak izere alınan tedbirlere yeterinc.e riayet
edilmemesinin hastalığın yayılım hrzını artrrması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; halk
sağlığını korumak ve Covid-l9 salgınının kontrolü amacıyla, İl İdaresi Kanunu,nun 1l/C maddesi
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'ncimaddeleri kapsamında;

İlÇemiz BahÇelievler Mah.Hüseyin Alpdoğan Cad. No: 78 adresinde faaliyetini sürdüren
ANKA TaŞköPrü Tekstil Giyim Sanayi Dış Tic.Ltd.Şti firmasında görülen Covid-l9 vakaları sebebi
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esas raPorda eksikliklerin giderildiği anlaşılmış olup, İlçemiz Bahçelievler Mah.Hüseyin Alpdoğan
Cad. No: 78 adresinde faaliyetini sürdiiren ANKA Taşköprü Tekstil Giyim Sanayi Dş Tic.Ltd.şti
firmasının 29109/2020 tarih saat 08:00 itibari ile faaliyete açılmasına;

İŞ bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluŞlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
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