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İlçe Sağlık Müdürlüğü

İlÇemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 22/0912020 tarihinde Saat:14.00,da Vali yardımcısı
ve KaYmakam Vekili Fahrettin CÖNCÜ başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imza|arı
bulunan üYelerin iŞtiraki ile Korona(Covid-l9) virüsle mtıcadele kapsamında olağanüstü şekilde
toplandı.

Giindemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

cÜN»nvı:

Karar No: 62
Karar Tarihi: 22.09.2020

iş bu

iı,çn UMUMİ HIFzIsSIHIIA KoMisyoNu KARARI

ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan

İlÇemizde son giinlerde artış gösteren covid-l9 vakalarının kontrolü ve yayılımın
engellenmesi amacıyla alınacak tedbirler.

KARAR:

Kovid-l9 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşfurduğu riski yönetme,
sosYal izolasYonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında futma amacıyla
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İÇerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel
PrensiPleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yanr stra izolasyon tedbirleri büyük önem
taşımaktadır.

Gelinen aŞamada başta fiziki mesafe kuralı olmak izere alınan tedbirlere yeterince riayet
edİlmemesİnİn hastalığın yayılım hızını artrrması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; halk
sağlığını korumak ve Covid-l9 salgınının kontrolü amacıyla, İl İdaresi Kanunu,nun l l/C maddesi
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'ncimaddeleri kapsamında;

1- İlÇe Sağlık Müdürlüği.lmüz filyasyon ekiplerince tespiti yapılan Covid-l9 Vaka ve
Vaka temaslılannın tespit tarihinden itibaren izolasyon siirelerinin l4(ondört) gün
stire ile ikamet adreslerinde sağlanması;

2- Yaka ve vaka temaslılanrun ikametlerinde izolasyon si,ireçlerinde, çalışmış olduklan
kurumlannaibraz edilecek sağlık raporlannın talepleri halinde bağlı aile hekimlerince
izolasyon siirelerini kapsayacak şekilde diizenlenmesi, konuya ilişkin İlçe Sağlık
Müdürlüğünce ti.im aile hekimleine yazılı tebligat yapılması;

kararları

kurum ve uygulamanın alınan kararlara uymayanlara

.t



Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptınm uygulanması başta
olmak iizere aYkırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
konusu suÇ teŞkİl eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195,inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
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