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Kovid- 19 salgınrnrn toplum sağlığı ve kamu diiaeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosyal lzolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım tuzınr kontro l altında tufina amacıyla

Sağiık Bakaııliğ ve koronavirüs Bilim kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanrmızın talimatları

doğultusunda birçok tectbir karan alnarak uygulamaya

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü dosy-iıl hayat döneminde salguıla mücadelenin genel

prensipleri olan temizlit maske ve mesafe kurallannın yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu ıçm

ayn ayn belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizrnalan büyilk önem taşrmaktadır,

Geliıen aşaıılada başta fıziki mesafe kurah olmak iizere alrnan tedbirlere yeterince riayet

edilınemesi nin hastalığın yayılrm hızını artırması ve toplum sağlığını riske atmasl nedeniyle; halk

sağlığmı korumak ve Covid-l9 salgınının kontolü amacryl4 İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi

ileUmuİır Hıfu ssüha Kanunu' nırı 27 v e'7 2'nci maddeleri kapsaınında;

İlçe Sağlık Müdiiılüğiimiiz fi lyasyon ekiplerince yiiksek sayda vaka ve vaka

temaslrsı tespit edilen ilçemiz Çetni Köyilnde ; vaka ve vaka temashlan haricinde yaşayan diğer

hane halklan ile olası temas riskinin yiiksek olması, köyde genel sağlığm korunması ve bozıılmuş

temini ve kontrol altrıa alınması aınaclyla;
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ı.,eıerin isüraki ile rorona(Cİi;:Öfr#;,F;;l" l,up,*-"au olağanüstii şekilde toplandı,

Giİndemdeki konıılar görüşülerek kaıara 
Tgıanoı,

GüNDEM:
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bağlı çetmi Köyiinde C"rid_i;;;;; rrL L.*ırı-ar,"au noitıi"" u",ş ı,olne ntiıfiıs balıımrndan

vüksek olan köyde saıgının ;;;iil n-rr_ ı."ro"ıu ,. ya?ii toyıoe olası bulaşın engellenmesi

İaına al."acal< tİdbirleri göri§mek,
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Evraiın elektronik imz6lı suretioe http://e-belge.saglik.8ov.tr adlesinden b7e4Oeae-aaOd-4b37-8ce2-b3fbfl666b7 kodu ile eriŞ€bilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı etektronik imza kanuna göre güvenli etektronik imza ile imzalanmüstır, ;

ış bu karann ilgili k ,ıııum ve kuruluşlara gönderilınesine, karar gereğinoe göıevi bulunan

kurum ve kurulşlar tarafindan uygulanıanrn takip edilmesine, alınan karaılara uymayanlara

umumi tlıfzıssüha kanruru,nun 282'nci maddesi geıeğince idari yaptınm uygulanması başta

olınak ilzere ayhnlığın durumuna göıe kanıın,un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılınasına,

konusu suç teşkil eden aavranışıara ııiştin Tiirk ceza kanunu,nun 195,inci maddesi kapsamnda

gerekli aclli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi,
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