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İlçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No: 16

Karar Tarihi: 05,04.2020

iı,çB UMUMİ HIFzISSIHHA KoMiSyoNU KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 05.04.2020 tarihinde Saat:11.00'da Kaymakam
İbrahim ÇENET başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imza|arı bulunan üyelerin iştiraki ile
Koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü şekilde toplandı.

Giindemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.
cÜNnnıvı:

İlçemizde Koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili alınacak tedbirler,
KARAR:

Koronavirüs (KOVİD-I9) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu'ıluıı l1/C
maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddesi kapsamında ve 04.04.2020 tarilii saat

11.00'de toplanan İl Pandemi Kurulunda görüşülen hususlar doğrultusunda aşağıdaki tedbirlerin alıırması
gerekmektedir:

|-02.04.2020 tarih l l No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarınca karantiıraya alınan

İlçemiz Kabalar Köyü Diller Mahallesi'nde yaşayanların temel ihtiyaç (gıda/temiz|ik vb.) malzemeleri ile

ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları malzeme listelerinin köy mııI-ıtarlıkları

vasıtasıyla tespit edilmesine, bedelleri ihtiyaç sahipleri tarafindan karşılanmak kaydıyla Belediye Başkanlığı

ve Vefa Destek Grubu koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına, ilaç, eczacılık ve sağlık maksadıyla
(20-65 yaş arasında bir yakınının ilaç temini) ile tedavi amacıyla seyahatlerin bu yasak kapsamı dışıırda
tutulmasına, özel ve kamu çalışanlarına seyahat izin belgesi düzenlenmesine,

2- Sağlık kuruluşları başta olmak üzere kamu kurum kuruluşlarında, marketlerde, özel ticari
kurumlarda ve pazaryerlerinde tıbbi atık kutularının konularak eldiven, maske vb. tek kullanımlık
malzemelerin hava ile temasını kesecek bir poşet vb. içerisinde tıbbi atık kutularına atılmasııra,

3- Banka şubesi önündeki ve PTT önlerindeki ATM'lerin uygun alanlarına el dezeı-ıfektaııı

konulmasına (ilgili banka ya da PTT tarafından), bu dezenfektanların sürekli olarak kullanıma lrazır halde

bulunmasına,
4- ATM önleri, market önleri ve pazaryeri girişleri vb. olmak üzere vatandaşlar arasında sosyal

mesafeyi gözetmek için bekleme alanlarında çizgi ile en az 1 metre olacak şekilde ilgililerince ınesafeleriır

işaretlenmesine,

5- Pazar|arda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızırı akşaın

saatlerini beklemeden a!ış verişlerini yapmalarının sağlanmaslna, bu döııemin özel bir dönem olduğu

belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunda duyuru metninin Belediye merkezi
yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anonslar yapılmasına,

6- İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm araçlar i|e 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odasının resıni
plakalı araçlarına seyahat izin belgesi düzenlenmesine, düzenlenen bel

iletilmes
bilgilerinin de kolluk biriınlerine

w



7-Koronavirtıs (KOVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında başta sağlık teşkilatı çalışanları
olmak üzere tüm kamu görevlilerine önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle köy muhtarlarımızın ikinci bir

düzenlemeye kadar köylerinde kalmalarına,

İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunaır kuruın

ve kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarıınızın Uınumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara

ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun l95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına oy birliği
ile karar verilmiştir.
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