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Taşköprü İIçe Sağ|ık Müdürlüğü

Sayı
Konu

:
:

E-54043966-050.01.01
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Komisyon

Karan

naĞrrııı yBnrgnhqg
ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu' nun 03.03.2021 tarihinde almış olduğu 13 nolu kararları
ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz-rica ederim.
e-imzalrür.
Dt. Mehmet Vahit YILDLZ
İlçe Sağlık Müdiir V.

Ek:

1 adet

karar (2 Sayfa).

Dağtım:
Taşköprü İlçe Yazı İşleri Müdürlüğii
Taşköprü Belediye Başkanlığı
Taşköprü İlçe Tanm Ve Orman Müdiirlüğü
Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü
Taşköprü İtçe Jandarma Komutanlığı
Taşköprü Müftülüğü

;}m

Belge Doğİulama Kodu
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e_Posta: adil.erkec@saglik.gov.tr
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Adresi:
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TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLİĞi
İIçe SağIık

Müdürlüğü

Karar No :2021l13
Karar Tarihi : 03.03.2021

ir,çr unıuııi HIFzIssIHHA KURuL KARARI
ilçemiz Umumi Hıfzıssüha Komisyonu 03l03l202l tarihinde Saat

10:30'da
kaymakam Çağlar pARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvaru
ve imzalan bulunan
üyelerin katılımıyla toplanarak giindemdeki konular göıtişülerek karara
bağlanmıştı.-

GÜNDEM:

__
_ §astamonu Valiliğimiz 03/o3l2o21
Kurul Kararları doğrultusunda.

taIih ve 2021113 No'lu il Umumi Hıfzıssıhha
İlçemizde--Koronavirüs (Kovid-19) salgını t"p."-rra" iş
yerlerinin çalışma saatleri ve alrnacak ek tedbirler hakkında görüşmek.

KARARLAR:

koronavirüs salgınıyla_ 6icadele virüsün yayılım hrzrnı düşiiımek amacıyla alına:ı
-. ^ tedbirler
kapsamında 04.11 .2020 tarihli ve 76 Noİu, 0I.12.2020 tarihli ve 83 Nolu ve
07.12.2020 tarihli ve 85 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kaıarlarım ız lle bazı işyerlerinin
açıhş ve
kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmiştir.
vaka sayılannda yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine l
Mart
2021 tarihinde sayın cumhurbaşkanımız başkanlıgında ioplanan katine'de; h6lihazırda
uYgulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli
olaraİ< esnetilmesi
kararlaŞtırılarak kontrollü normalleşme sürecine daiı temel usul ve esaslar
belirlenmiş'tir.
kapsamda sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk g*brnu
(düŞük, orta, Yüksek, Çok yüksek)_ayrılarak saigınla mücadeledek]
tedbir seriyeleribıİna göre
belirlenm§, ve her_bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Il Idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhira ranunu'nur, 'j7 ve 72'nci

maddeleri kapsamında;
1. CumhurbaŞkan-lığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrulfusund a 02.03.2021
tarlhli
ve 2021lI2 Nolu kararrmızla orta risk grubunda bulunan ilimizde, lokanta, restoran,
kafeterya, pastane, tathcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraaüane
uuÇ.İ-gİtı iş
yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine
""'çuyİşyerinde İ'izmet
sunacak şekilde çahşabilme imk6nı getirilmiştir.

Bu doğrultuda daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyeılerinin de
(bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaJtir ve güzellik salonu, terzi, ayuı,kauİ",
vb.) açılışkapanış saatlerinin orta risk grubundaki ilçemizde 07.00-20.00 iaatleri arası-oİarak
belirlenmesine,
2. |1.12.2020 tarih ve 87 Nolu ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararrnın 1' inci
Mad desi Aş ağdaki Şekilde Diizenlenmiştir;

l- il çe

Emniyet MüdürlüğiVİlçe Jandarma Komutanlığınca izinsiz yolculukların

önlenmesi, Kovid- 19 yayılımının engellenmesi, sokağa
çıkma kısı tlamasna uyulup
u yulmadı ğının belirIenebiImesi, Kovid- l9 pozitif ve temaslı
şahıslann tesp it edilebilmesi için
Ilçe m
girişlerde ol
kontro noktalarında Sağtık Bakanlığı ve

e

t$

*

koronavirüs Bilim kurulu tarafindan tespit edilen kriterlere göre yüksek
risk ve çok yüksek
risk grubunda yer alan illerden gelenlerin,
a) vücut rsılarının ölçülerek 38 deıece ve üzerinde olanların
vatilikçe belirlenmiş
yuıllara alınarak testlerini müteakip kalma amacıyla beliıttikleri
yerde ikamet ve roru.ıu ıo
(on) giinliik izolasyona tabi tutulmalarına,
b) Ateşi normal ve her hangi bir olumsuzluğu olmayanlarrn ve ilçemiz
dahilinde

ikamet etmeyenlerin belirtecekleri adreste 1o (on) giin izolasyonda
tutulmalarına,
c) İlçemize yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerden
gelen ve

izolasyon altında tutulanların takibinin kolluk kuwetleri

vasıtasıyla yaprlmasına,

ile işbirliği içinde rJJıarlar

ç) Belirttikleri adreste izolasyona tabi tutulacaklann T.c. kimlik Numaralannın
muhtarlaı,&olluk görevlileri tarafindan Taşköprü İlçe sağlık Müdürlüğiine
iletilerek
Kaymakamlık tarafından hazırlanan uygulama ile takibinİn yapılmasına,
d) Eğitim ve turizm maksadıyla ya da ticari ve tarımsai faaliyet yürüten
şirket, şahıslar
ile tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile İlçe merkezine gelenlerin
kapsam drşında

tutulmalarına,

3. Filyasyon ekiplerinin salgını kontrol altına alma amacı ile yapacak
oldukları her
türlü kiŞi Ya da iŞYeri taraması ile Kovid-l9 vakası ile yakın temaslı
olarak di,ıştıniiıen kişiler

takip stireleri içerisinde kovid-19 semptomlannın gelişip gelişmediğine bakılmaksızın
zorunlu olarak, filyasyon ekiplerince PCR numunesi alınabilmesine,

Karar verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, kaıar
gereğince görevi bulunan kurum ve kurul uşlar tarafından uygulamanın
takip edilmesine,
alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfz ıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince
idaıi yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykınhğın durumuna göre Kanun'un ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil ed dawanışlara iliş
n Türk Ceza
Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli işl
erln başlahlmas
oy birliği ile
karar verildi.
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