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iı,çr uMuMi HIrzissIHHA KoMisyoNu KARARI

Kovid-l9 salgınının toPlum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,
sosYal izolasYonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla
Sağlık Bakanlığı ve Koronavinis Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Gelinen aŞamada baŞta fiziki mesafe kuralı olmak izerealınan tedbirlere yeterince riayet
edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; halk
sağlığını korumak ve Covid-19 salgınının kontrolü amacıyla, il idaresi Kanunu,nun 1l/C maddesi
ile Umumi Hıfzı s sıhha Kanunu' nu n 27 v e 7 2' nci maddeleri kapsamında;

İlÇe Sağlık Müdürlüğiimüz filyasyon ekiplerince yüksek sayıda vaka ve vaka temaslısı
tesPit edilen, ilÇemiz YavuÇ Köyü Merkez mahallesinde; vaka ve vaka temaslıları haricinde yaşayan
diğer hane halkları ile olası temas riskinin yiiksek olması, köyde genel sağlığın korunması ve
bozulmuŞ ise Yeniden temini ve kontrol altına alınması amacıyla 21109/2020 tarihi saat 18:00,dan
itibaren l0(on) eün süre ile karantina tedbiri 2l/0gl2020 tarih ve oı No,ı, iıç. ur^r-i
Hıfzıssıhha Komisyonunca uygun görülmüştü.

Mevcut köy halkı içerisinde sağlık Bakanlığımız Bilimsel Danışma kurulu vaka Takip
Algoritmalan ÇerÇevesinde takibi siiren ve bulaş stiresi devam eden riskli hasta sayrsnm
27(YiırrıiYedi) kiŞi olmasr ve vaka sayısr yönünden değerlendirildiğinde bulaş riskinin devam
etmesi göz öntine alınarak, merkez Yavuç köyünde karantina süresinin 05/10/2020 tarih ve saat
23:59'a kadar 5(beş) gün süre ile 5(beş) gi.in siire sonunda salgının durumuna göre
hane bazında kısmi karantina ayrl

İlçemİzUmumi Hıfzıssıhha Komisyonu 20/0İg/2020tarihinde Saat:15.00,da Vali yardımcısı
ve KaYmakam Vekili Ünal KILIÇASLAN başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanr ve imzalarıbulunan üYelerin iŞtiraki ile Korona(Covid-l9j virtıje muöro"ı" kapsamında olağanüstü şekildetoplandı.

Giindemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

cÜışnnur:

.. İlÇemiz ilÇe Sağlık Müdtirlüğü filyasyon ekiplerince yapılan değerlendirm e ile 21109/2020tarih ve 6l no'lu İlÇe Umumi Hıfzıssıhha komisyon r.u 10(on) giin süre ile karantina altına alınanmerkez YavuÇ KöYünde mevcut vakalann değerlendirilereİ-karantina siiresinin görüşülmesigtindemin konusunu oluşfurmaktadır.

KARAR:



İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunankurum ve kuruluşlar tarafindan uyguluımarun takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlaraumumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması baştaolmak üzere aykınlığın durumuna göre Kanun'un maddeleri gereğince işlem yapılmasına,ilgili

"l

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun l95'inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasma oy birliği ile karar verildi.

Ünal
vali yardımcısı
Kaymakam V.

Serbest

üy.üy"
YDt.Y


