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KARAR

sosyal izol
Kovid-l9 salgııunın toplum sağhğı ve kamu diizeni açısrndan oluşturduğu riski yönetrne,asyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yalılım fuzırı kontrol altında tutma arnacıylaSağIık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim kurulunun önerileri , Sayın Cumhurbaşkanımızı n talimatlarıdoğnılfusunda birçok tedbir karaıı alınarak uygulamaya geçiıilmişür.

prensıP
İçerisinde bulunduğum uz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genelleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yanı sıra her bir faati yet alanı/iş kolu içinayıi ayn belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalan büyük önem taşımaktadr.

edi
Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak tizere alınan tedbiılere yeterince riayetlmemesinin hasta!ığın yayılım hıanı artırması ve toplum sağIığını riske atması nedeniyle; halksağlığını korumak ve Covid- 19 salgınının kontrolü amacı yta, İl İdaresi Kanunuile umumi Hıızıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'ncimaddeleri kapsamında;

'nun i l/C maddesi

I. ilçe Sağlık Müdiirlüğiimilz fiIyasyon ekiplerince yiiksek sayıda vaka ve vakatemaslısı tespit edilen ilçemiz Donalar Köy{lnde, vaka ve vaka temaslılan haricinde yaşayan diğerhane halklan ile o.Iası temas riskinin ytiksek olması, köyde genel sağlığn korunması ve bozulmuşise yeniden temini ve kontıol altına alınması amacıyla;
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göre güvenli elektronik imza ile imzalanmısıır.
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mzalıM ı eleküıonik lmza erişebilisiniz.
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ış bu karann ilgili kurum ve kuruluşı.ara gönderiımesine, karar gereğnce görevi bulunankurum ve kuruluşlar **9 ,ygrıu-** ,jıp'liıo,oin", alınan kararlara uymayanlaraUmumi Hıfzssıhha Kanunu'nun zE'r- -"ia".i-*Şry idari yaptınm uygrıu;*, uuştuolmak üzeıe aykınlığın dunımuna gtire kanun'un iğıı "maaaeıeri 
gereğnce işlem yapılmasın4konusu suÇ teŞkil eden davıanrşıara ilişkin Tiiİk i.rr'r**r,r* l95,inci maddesi kapsamındagerekli adli işIemterin başlafuImasına oy birliği ite karar verildi.

üy"
Abdullü

Belediye

Yıl

Dt.M IZ
V.

Tanm ve orman
Müdİıdı V,

üy"
Dt.Günay ALAY
Serbest Dis Tabibi
.l(q{, la"n..Jl

a_.-
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