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iı,çr UMuMi HIFzISSIHHA KURUL KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu |2/IIl2020 tarihinde Saat 11:00'da
Kaymakam Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imza|arı bulunan
üyelerin katılımıyla toplanarak Korona(Covid-l9) virüsle mücadele kapsamında gündemdeki
konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

ctıN»nıvr:
İlimiz İ1 Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı |llIIl2020 tarih ve 111 Nolu kararına

istinaden, ilçemizde Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınacak ek tedbirleri görüşmek.

KARARLAR:
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu dtizeni açısından oluşfurduğu riski

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayıhm hrzıru kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın

Cumhurbaşkanrmrzın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya

geçirilmiştir.
Bilindiği izere Diinyada halen Kovid-l9 salgını ve vaka artışlan devam etmekte olup

özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yiikselme yaşandığı görülmekiedir. Birçok
Avnıpa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara
gidilmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yanl sıra salgının seyri ve olası

riskler göz öntinde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve

önlemler belirlenmektedir.
Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu'nun l|lc maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha

Kanunu'nun 27 ve72'nci maddeleri kapsamında;

t. |5.09.2020 tarihli ve 60 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararlarımız ile Halkın yoğun

olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sfaya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir
içi toplu taşıma araç durakları ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında sigara

içilmesinin yasaklanmasına karar verilmişti.
Ancak özellikle vatandaşlarım|z|n kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde,

sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/büanesiyle bazı kişilerin
maskelerini çıkardıklan, aşağıya indirdikleri, doğu şekilde kullanmadıkları görülmektedir.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınrnın yayılımının önlenmesi

için maske
Bu
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kullanımında stirekliliğin sağlanmasr son derece önem taşımaktadır.
doğru ve siirekli şekilde kullanımını temin iımacly |a |2.||.2020
yazı|an alanlara ek olarak ilçemizde vatandaşlarım:,zın yoğun
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caddelerinde ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağının
devamrna,

2. 13.08.2020 tarihli ve 93 Nolu İ1 Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımzm sokağa çıkmalanna yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta
ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu
kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenmesi gerektiği belirtilmiş,

Bu doğrultuda Kaymakamlığımızca;
- Valiliğimizce, Koronavirüs salgınının ildeki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta

ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve ıüzet', hastalann bu
kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri şahıslann gün
içerisinde saat 10.00 - 16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa
çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesine, lllll2020 tarih ve 11l No'lu İl Hıfzıssıhha
kurulunca karar verilmiş olup, bu minvalde ilçemizde de 65 yaş ve üzeri şahısların gün
içerisinde saat 10.00- 16.00 arasrnda sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa

çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesine,
- 65 yaş ve üzeri şahıslardan kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve

kamu hizmetinin siirekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık
çalışanları, eczacı|ar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının
personeli vb. olmak izere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi,
serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi,
vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler
ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına,

- Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınarı/alınacak kararların belirli aralıklarla
gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda aynı usulle
kısıtlamanın kaldırılmasına,

Kararları verilmiştir. İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine,
alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kaııunu'nun 282'nci maddesi gereğince
idari yaptınm uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmaslna oy birliği ile
karar verildi.
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