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TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI
İtçe Sağlık Müdürtüğü

Karar No: 15
Karar Tarihi: 05.03.2021

iı,çn uuuııi HIF,zIssIHHA KoMisyoNU KARARI
İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 051031202| tarihinde Saat:19:O0'da Taşköprü
Kaüırnakamı Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanl ve imza|arı bulıınan
üyeierin iştiraki ile Korona(Covid- 19) viriisle mücadele kapsamında olağanüstii şekilde toplandı.
Gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

GtINDEM:
İlçemiz İlçe Sağlık Müdtirlüğü filyasyon ekiplerince yapılan değerlendirmelerde, ilçemiz
bağh Hacıali Köyünde Covid-l9 vaka ve vaka temaslılarında görülen arhş iizerine nüfus
bakımından yiiksek olan köyde salgının yayıiım hızınrn kontrolü ve yakın köylere olası bulaşın
engellenmesi adına ahnacak tedbirleri görüşmek.

KARAR:
Kovid-l9 salgınının toplum sağhğı ve kamu düzeni açrsından oluşturduğu riski yönetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayıhm hızmr kontrol altında tutma amacıyla
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusıında birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir,
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel
prensipleri olaıı temizlik, maske ve mesafe kurallarınn yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için

ayfl ayfl belİrlenen tedbİrlere uüum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşlmaktadır,
Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet
edilmemesinin hastalığın yaylım luzını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; halk
sağlığını korumak ve Covid-19 salgınının kontrolü amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun l l/C maddesi
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;
1. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz filyasyon ekiplerince yüksek sayda vaka ve vaka
temaslısı tespit edilen ilçemiz Hacıali Köyiinde ; vaka ve vaka temashlan haricinde yaşayan diğer
hane halkları ile olası temas riskinin yüksek olması, köyde genel sağhğın korunması ve bozulmuş
ise yeniden temini ve kontıol altına alınması amacıyla;
05/03/2021 tarihi saat 20:00'dan itibaren 10(on) gün süre ile karantina tedbiri
uygulanmasrna.
Karantina tedbiri uvgulamasının 15/03/2021 tarihi saat 20:00'da
sonlandırıImasına.
karantina baslangıc ve bitis süresinin İlce Jandarma komutanlüğı devrive ekip
aracları ile köv hallına duvurulmasına.
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giris ve cıl slar ile her türlü güvenlik tedbirlerinin İlçe Jandarma

I(onutanlrğr marifetivle sağlanmasına.
Karar verilmiştir.
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ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanrn takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlaıa
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta
olmak i,izere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında
İş bu kararın

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar veriidi.
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