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TAŞKÖPRÜKAYMAKAMLIĞI
İlçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No: 202ll2'7
Karar Tarihi: 08.04.202l

iLçE uMuMi HIFzIssIHHA KoMisyoNu KARARI
İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 08104/202l tarihinde Saat:10:00'da Taşköprü
kaymakamı Çağlar p$,RTAL başkanlığında aşağıda aü soyadr, unvanr ve imzaları bulunan
üyelerin iştiraki ile KoıÖna(Covid- 19) virüsle mücadele kapsamında olağanüstü şekilde toplandı.
Giindemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

GÜNDEM:
ilçemiz İlçe Sağhk Müdiirlüğü filyasyon ekiplerince yapılan değerlendirmelerde, ilçemiz
bağiı aynı coğrafi konum ve gilzergahta bulunan Bekdemirekşi ve Alipaşa Köylerinde Covid-l9
vaka ve vaka temashlarında görülen artış üzerine salgrnrn yayrhm luzınrn kontrolü, yakın mÜalle
ve köylere olasr bulaşın engellenmesi adrna almacak tedbirleri görüşmek.

KARAR:
Kovid-l9 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduİu riski yönetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılrm hızını kontrol altında tutma amaclYla
Sağtık Bakarılığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarl

doğırrltusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik,, maske ve mesafe kurallarınln yant sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu iÇin
ayrı ayrı belirlenen tedbirlere u}um ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.
Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet

edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artrması ve toplum sağlığını rİske atmasr nedeniyle; halk
sağlığını korumak ve Covid-l9 salgınının kontrolü amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun 1l/C maddesi
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;
1. İlçe Saghk Müdiirlüğümiiz filyasyon ekiplerince yiiksek sayıda vaka ve vaka
temashsı tespit edilen ilçemiz Bekdemirekşi ve Alipaşa Köylerinde; vaka ve vaka temaslıları
haricinde yaşayan diğer hane halkları ile olası temas riskinİn, tanmsal faalİyetlerde İmece usulü
ise
çalışma düzeni nedeni ile yüksek olmasr, köylerde genel sağlığın korunması ve bozulmuş
yeniden temini, diğer mahalleler ile yakm köylere olası bulaşın engellenerek salgının kontrol altma
alrnmasr amacıyla;
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08l04l202l tarihi s aat 18:00'dan itibaren 1 O(on) sün süre ile Bekdemi rekşi ve
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3$l03l202l tarih ve 23 Nolu İlce umuıni Hıfzıss ıhha kurul l(ar arı ile haftanın
faaliveti veren Bekdem ireksi K
'nde
eğitim ö
5(bes) punu vuz
rda
karantina
bulunan Bekdem irek§i İlkokulu/ ortaokulu'nda tüm srnrfla
m faalivetine a ra verilere k. e ğitim reti m
sure§ın ce vuz vuze eğitim
faalivetlerinin uzaktan e ğitim seklinde ürütülmesin e.
karantina altın da bulunan mevcut kö vlerde ikamet eden kamu kurum ve
kurulusları ile özel sektö rde görevli ol anların karan tina süresince kurumlarınca
idari izi nli savrlmasrna,
Karar verilmiştir.
iş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptınm uygulanması başta
olmak iizere aykınhğın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yap masın4
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanırnu'nun 195'inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi,
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