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İlçemiz Umumi Hıfzısslhha Komisyonu |8l12lv02o tarihinde Saat:16:00,da Taşköprü

ruy.ul.u., Çağlar PARTAL başkanhğınja aşağd9 .aü soyadı, unvanı ve imzaları bulunan

i,v,Jı"ri" iş,irıii ıe Korona(Covid_ü; ,i,isıe .rc"aa9 kapsamında olağanüstii şekilde toplandı,
" 

Glİndemtleki konular görüşiilerek karara bağlandı,

GüNDEM:--^'-iıİ".z ilçe Sağhk Müdürlüğü filyasyon ekiplerince yapılan değerlendirmelerde, ilçemiz

u"eı, d;iioyilde Ğvid-19 ,aka-ve ,aka'temashİarında görülen artış üzerine 08/1212020 tarih

,"1İ İıJı, ilç; Umumi Hıfzıssıhha Karan ile alınan karantina siiresi ile yine ilçemiz bağlı AYvalı

royma. Coria_ ı s ,utuıur,,au ltı.uıen artış üzerine niifus bakrmından yiiksek olan köylerimizde

,"iir. 
- 

v"yıi. hrrrnrn ko.rt of,ti ,e yakn köylere olası bulaşın engellenmesi adına almacak

tedbirleri görüşmek.

T.C.
TAŞKÖPRÜ KAIMAKAMLIĞI

İlçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No: 90
Karar Tarihi: 18.12.2020

KARAR

Kovid-1 9 salgınınrn toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım lırzrnı kontrol altında tutma amacıyla

Sağlık Bakanhğı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayn Cumhurbaşkanrmızın talimatları

doğultusunda birçok tedbir karan ahnarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgırıla mücadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yanı sra her bir faaliyet alanı/iş kolu için

ayn ayrı belirlenen tedbirlere ulum ve etkin denetim mekan izmalan büyük önem taşrmaktadır

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet

edilmemesinin hastalığın yayılım hızını altırmasl ve toplum sağlığınr riske atması nedeniyle; halk

sağhğıru korumak ve Covid-l9 salgının ın kontrolü amacıyla, İl İdafesi Kanunu'nun l l/C maddesi

ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;

İlçe Sağl ık Müdiirlüğümiiz filyasyon ekiplerince yiiksek sayıda vaka ve vaka

temaslısı tespit edilen ilçerniz Çetmi Köyiinde ; vaka ve vaka temasl ılan haricinde yaşayan diğer

hane halkları ile olası temas riskinin yfüsek olması, köyde genel sağlığın korunması ve bozulmuş

ıse yeniden temini ve kontrol altına alrnması amacry |a 0811212020 tarih ve 86 No' lu İlçe Umumi

Hıfzıssıhha kurul kararı ile alınan 18/1 020 tarihi saat 1 :00 itibaril sonlanacak olan l0 on

l

günlük karantina süres inin eörülen lüzum uzerıne 10(on) n daha uzatılarak 28l|2l2020

tarih aat l :00' tam amlanmak ere karan a tedbirinin dev mına

2- İiçe Sağl ık Müdiirlüğümiiz filyasyon ekiplerince yiiksek sayıda vaka ve vaka

temaslısı tespit edilen ilçemiz Ayvalı köyiiırıde; vaka ve vaka temasl ılan haricinde yaşayan diğer

hane halklan ile olası temas riskinin yiiksek olması, köyde genel sağlığın korunması ve bozulmuş

tarihi s

ü/

1se niden temlnı ve kontrol altına alınması amacıy|a l8ll2l2020 l8:00'dan itibaren

W



1 on süre ile ka tina edb

28ll212020 tırihi saat 18:00'd a sonla ndrrılmas lna.
nmasln karantina edbiri lamasın

karantina başlan sıc ve bitis süresinin Ilce
3- Karantin a tedb iri alınan kövlerimizde

dev e
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Karar verilmiştir.
İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan

kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanln takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara

Umumi Hrfzıssıhha Kanrrnu'nun 29'nci maddesi gereğince idari yaptınm uygulanması başta

olmak üzere aykınlığın durumuna göıe kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

konusu suç teşkil eden daıranşlaralıişkin Tiirk Ceza Kanunu,nun 195,inci maddesi kapsammda

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi,
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