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TAşKÖPRü KAYMAKAMLİĞi
Ilçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No :2021/1|
Karar Tarihi : 28.02.202I

iı,çn unruvri HIFzIssIHHA KuRuL KARARI
İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 28/0212021 tarihinde Saat l7:30'da
Kaymakam Çağlar PARTAL başkanlığnda aşağıda adı soyadı, unvaır ve imzaları bulunan
üyelerin katılımıyla toplanarak gi,iıdemdeki konular görüşülerek karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
İlçemizde Koronavirüs (Kovid-l9) salgını kapsamrnda Pulcular Mahallesi Belediye
Sok. No:33 adresinde bulunan KÖK Apartmanının karantina uygulamasına alınması hakkında

görüşmek, gündemin konusunu oluşturmaktadır.

KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrolaltında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal
hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yant sıra
hayatın her alanına yönelik ululması gereken kurallar ve tedbirler belirlenerek uygulamaya
geçirilmektedir.

Bu çerçevede, halk sağhğını korumak ve Koronavirüs (Kovid-l9) salgrnrnın kontrolü
amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun l l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssrhha Kanı.ınu'nun 27 ve
72'ncimaddeleri kapsammda;

İlçemiz Pulcular Mahallesi Belediye Sok. No : 33 KÖK Apartmarunda görülen
Pozitif vakalar ijzerine Koronavirüs (Kovid-l9) salgınının kontrol altına ahnmasını
sağlamak amacryla; giriş-ç*rşlara izin verilmeyerek 28.02.202l tarihi saat 19:00 itibariyle
l0 (on) gün siiıreyle karantina altrna alınarak, gerekli tiim güvenlik ve sağhk tedbirlerinin
azami derecede alırıınasına,
l-

Karantina siifesince Pulcular Mahallesi Betediye Sok. No : 33 KÖK
Apartmanında ikamet eden vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlannm Vefa Sosyal Destek
2-

birimleri tarafından karşılaıımasına,
3-

Karantina süresince Pulcular Mahaltesi Belediye Sok.

No : 33 KÖK

Apartmanında ikamet eden ve kamu kurum ve kuruluşlarının görevlileri ve özel sektör
çalışanlarının idari izinli sayrlmasına,
Karar verilmiştir.

İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi
bulunan kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamann takip edilmesine, alınan kararlara
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uymayanlara umumi Hrfzlssüha kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım
uygulanması başta olmak iizere aykırılığın durumuna göre kantrn'un ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden dawanışlara i|işkin Türk ceza
Kanunu'nun 19 5'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği
ile karar verildi.
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