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Köy Mütarları duyuru sistemleri, kolluk kuwetleri devriye araçlarındaı
,ımız: ilce pörülen büvük coğanl u ev hanımı.

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 25111/2020 tarihinde Saat l4:OO'da
kaymakam Çağlar pARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanr ye imzalan buluntm
üyeleıin katılımıyla toplanarak korona(covid-19) virüsle mücadele kapsamrnda gmaernaeı<ı
konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

ctrNlnı,ı:

. . iıçe Sağhk Müdürlüğümi,izce ilçede görülen Koronavirüs (Covid-l9) vakalarının
T*4, yuş. ve meslek grupları dağhmı i,izerine yapılan değerlendirmeler çerçevesinde,
Ilçemizde ahnacak ek tedbirleri gönişmek.

KARARLAR:

koronavirüs (covid-l9) salgınırun toplum sağlığı ve kamu di,izeni açısından
oluşfurduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol alhnda tutrna amaclyla sağlık Bakanlığr ve koronavirüs Bilim
kurulıınun önerileri, sayın cumhurbaşkanımrzın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir
karan alınaıak uygulamaya geçirilmiştir.

Içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarırun yanı srra salgrnın seyri ve olası riskler 96z oniınde
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulmasr gereken kurallar u-" t.dbirl",
belirlenmektedir.

ılçe sağlık Müdürtüğümilz filyasyon ekiplerince ilçede görülen koronavirüs
(covid-l9) vakalan ijzerinde yapılan değerlendirmelerde, kasım ayr başı itibariyle yapılan
analizlerde vakalann meslek gıupları dağılımı izleminde, vakaların ttıytık çogunıugunun
Ev Hanrmı ve Emekliler ile Çiftçi grubuna ait olduğu dikkat çekmiş ve-bu minvalde ivedi
tedbirlerin alrnmasr, salgının yayılım hızınrn kontrolü açısından önem arz ettiği kanaatine
vanlmıştır.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak iizere alınan tedbirlere
yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızrnı artırması ve toplum sağlığıru riske
atması nedeniyle; halk sağlığınr korumak ve I(ovid-l9 salgrnının kontrolü amacıyla, İl
Idaresi Kanunu'nun 1 l/C maddesi ile Umumi Hrfzrssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci
maddeleri kapsamnda,

1. İlçemiz merkez ve köylerinde Camilerimiz, Belediye BaşkanJığı anons sitemi,* Değerli
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ve okuma, haneler arası toDlu yemek. sün vb. zıvareilerin istirhom
edivor.uL Ahnan tedbirler ve etırilen kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi
acısından siz değe,rli halkımızın desteği serekmekl, 'eıIir. Salsının k,onlrolü acısından ye
sevdiklerimizin sağlığı acısında n azamı özen sösteriniı zorunlu olmadık ctl

çerçevede farkındalığln
artınlma§ı adrna merkez ve köy camilerimizde okunan vakit ezanlanna müteakip yapılan
anonslarda ve Cuma namazlan hutbelerinde ilgili grubun azami özen göstermesi yönünde l.
maddede yazılı metnin dulurulması;
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metninin anons edilmesi,
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3. Merkez ve köy mahalle muhtarlarımızın kaymakamhğımız yazı işleri
Müdürlüğiince konu hakkında bilgilendirilmesi yapılaıak, mahalle ve köylerinde Ev
Hanımı, Emekli ve Çiftçi gruplanna konu hakkında azami öze',ıı gosterilmesi hususunda
bilgilendirme yapılarak takip edilmesinin sağlanması,

_ 4. Ilçemiz Belediye Başkanlığınca giinde en az 2(ikı) defa olmak tizere belediye
hoparlöriinden 1. maddede yazlı dulııru metninin anons ediİmesi,

5. Taşköprü Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği ekip arabalan, İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekip devriye araçlan ile İlçe Jandarma komutanhğı ekip devriye İraçlannjan
sorumluluk mahallerinde yapılan devriyelerde, araçlardan 1. maddede yazııı metnin anons
yapılarak farkındahk yaratılması;

Kararlan alınmrştır.
ış bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi

bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara
uymayanlara umumi Hıfzısslhha kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptınm
uygulanması başta olmak iizere aykırılığın durumuna göre kanun'un ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tük ceza
kaırunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği
ile karar verildi.
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