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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 22,05,2020 tarihinde saat 10.00'da Kaymakam İbrahim
ÇENET başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla
toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
GUNDEM:

İlçemizde yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (KOVID-19) salgınının
halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınacak tedbirler ile 65 yaş ve
üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın taIimatları
doğrultusunda verilen seyahat izninin uygulanmasını görüşmek.
KARARLAR:

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda21.05.2020 tarihinden itibaren en az biray boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü
olarak istedikleriyerleşim yerlerine gidiş izniverilmiştir. Bu çerçevede ll İdaresi Kanunu'nun 11lC maddesi ile
Umumi Hıfuıssıhha Kanunu'nun 27 ve72'nci maddeleri kapsamında;

1- 21.03.2020 tarih ve 11 No'lu İl Hıfuıssıhha Kurul Kararı ve 30.03.2020 tarih ve 27 No'lu İl

Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 19. maddesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın
(son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli o|anlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği
nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün
kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine,

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşIafımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine,
3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik

ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Seyahat İzin Kurulu
üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren ta|epte bulunabilmelerine,

4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; KOVİD-19 evde izolasyon
sorgusunun yanı sıra belİrtİlen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun da sistem üzerinden
otomatik olarak sorgulanabilmesine,

5- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da
Kaymakamlık birimine gitme|erine gerek bulunmadığına, Seyahat İzin Belgesi başvurularının
otomatik olarak değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına,

6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılmasına, ayrıca E-
Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilmesine,

7- Düzenlenen "Seyahat İzin Belgesi"nin tek yön geçerli olmasına ve seyahat izin belgesi
olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde
kalmalarının esas olmasına, (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden
kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)

8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar|mızın bilgilerinin otomatik olarak
gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilmesine, kayıtlı oldukları aile
hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılmasına,

r'



9- 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın gidecekleri yerlerde de 21.03.2020 tarih ve 11

No'lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ve 30.03.2020 tarih ve27 No'lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 19.

Maddesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına,
10- Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan

vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına
ilişkin tedbirlerin planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve
mağduriyete neden olunmaması na,

11- İlçemizde sokağa çıkma kısıtlamaları olan günlerde açık olacak iş yerleri 20.05.2020
tarih ve 60 No'lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2, Maddesi ve İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha
Komisyonumuzun almış olduğu 24 nolu kararı ile belirlenmiş olup, gelen taleplerin
değerlendirilmesi sonucunda 23.05,2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında yufka
üretimi yapan işyerlerinin açık olmasına,

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum

ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatı|masına oy birliği ile karar verildi.
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KARAR NO : 26
KARAR ranİırİ ı 27 .05.2020

iı,çn uMUMi HIFzISSIHHA KURUL KARARI

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 27.05.2020 tarihinde saat 10.00'de Kaymakam İbrahim
ÇENET başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla
toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
cÜN»Bivı:

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

l- Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs(Covid-19) salgınının
Taşköprü İlçemizdeki kamu düzeninin bir parçası olan genel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini
asgari seviyeye düşürmek amacıyla, İl ve İüçe Hıfzıssıhha Kurullarınca bu güne kadar alınan ve
uygulanan tedbir kararları çerçevesinde; son günlerde özellikle ilimiz Tosya ilçesi merkezli ortaya
çıkan ve olası bulaş riski yüksek vakaların ilçemizle sınır ve yol ağı olması nedeni ile herhangi bir
olası olumsuz fiziksel etkileşimi önlemek gayesi ile Tosya ilçe merkezi ve köylerinden ilçemize
gelecek vatandaşların, ilçemizde ikamet göstermeleri ve l4(ondört) gün süre ile evde izlem
sürecine tabi tutulmalarına; genel halk sağlığını korumak amacı ile bu ilçeden gelecek
vatandaşların olası günübirlik ziyaretlerinin l5 (onbeş) gün süre ile durdurulmasına,

İş bu kararların 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 yaptırım
uygulanması başta olmak izere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılmasrna, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun
195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlahlmasına oy birliği ile karar verildi.
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