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iı,çn UMuMi HIFzIsSIHHA KoMiSyoNU KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 1611012020 tarihinde Saat:17.30'da Kaymakam

Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adr soyadı, unvanı ve imza|arı bulunan üyelerin katılımıyla
toplanarak Korona(Covid-19) virüsle mücadele kapsamında gündemdeki konular görüşülerek

karara bağlanmıştır.

cÜN»nıvı:

İlçemiz Merkez Siimer Mahallesi İnci Sokak No:4 ve No:6 adreslerinde görülen vakalar
üzerine 0410812020 tarih ve 49 No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Komisyon karanmrz 1. Maddesi
kapsamında mevcut adreslerde Kısmi Karantina uygulaması hakkında görüşmek.

KARAR:

Koronavirüs salgınrnın görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızrn talimatları doğrultusunda salgının/bulaŞmanın

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskİ yönetme, sosyal İzolasyonu temİn,

güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızrnı kontrol altında tutma amacıyla bİrçok tedbİr kararı

alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanl sra her bir faaliyet alanı iÇin alınması

gereken önlemler ayfl ayflbelirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliYetlerin südtirülmesi

sağlanmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla

mücadelenin etkin olarak sürdtirülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen

aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi siireçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak

tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiŞtir. Bu kaPsamda

yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydıncılık önem arz etmekle birlikte idarelerce

alınacak tedbirler ile salgının kontrol altına alrnmasının da önemi artmaktadır.

Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu'nun l l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun

27 ye72'nci maddeleri kapsamında;

Taşköprü İlçe Sağlık Müdiırlüğümüz koordinesinde hİzmet veren Filyasyon ekİplerİnce

yapılan çalışmada, ekli listede açık adresleıi.yazı|ı hanelerde yaşayan kİşİlere aİt numune sonuÇlan

ile mevcut adreslerde aile yapısı ve sosyal yaşam biçimleri ile meskenin konumu

yayılımını durdurmak, olası temas riskini aza|tmak,

genel sağlığın

Lf

yeniden teminini adına önem arz etmekte



olduğu kanaati ile, mevcut hanelere ait adreslerde yaşayan kayıtlı kişiler ve hanelerin kısmi
karantina uygulaması kapsamında ekli listede yazı|ı tarihler arasrnda karantina altına alınmasına
karar verilmiştir.

İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nun282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak izere
aykınlığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil
eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanunu'nun l95'inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasna oy birliği ile karar verildi.
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