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iı,çE urvıunri HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020135
Karar Tarihi ı l2l05l2020

ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, l593 sayılı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden |2.05.2020 tarihinde KaYaPınar

Kaymakamı Sn. Ünal KOÇ başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü görüŞmede aŞağıdaki

kararlar almıştır.

cÜNnnvı:
çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam

eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs

(Covid_l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarım|z| korumak ve salgının yayılmasını

engellemek için gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun

önerileri, Sayın Cumhuİbaşkanİmızın talimatları doğrultusunda; salgınııVbulaŞın toPlum

sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosYal

mesaıeyi koruma ,. yuyİırrn hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak

hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede içişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile sosYal

ııaretetİiıigi ve İnsanlar arasr teması aza|tarak sosyal izolasyonu sağlamak adına BüYükŞehir

statüsündeki 30 ilimi z i|e Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm

giriş/çıkışlar sınırlandırılmış/yasİklanmış; bu karar belirli periyotlarla ve gerekli görülen

İııerde uzatılmıştır. Bu doğrultuda İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafindan da söz konusu

düzenlemeye ilişkin gerekli kararlar alınmıştır.

Bununla birlikte şehir giriş-çıkış kısıtlamasına dair devam eden tedbir uYgulaması,1L05,2020
pazartesi günü Sayıi öumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı

Kabinesinde değerlendirilerek; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede

alınan önlemler neticesinde vaka artış hızı ile salgının etkilerindeki aza|ma, iYileŞen vaka

sayısında görülen artış, yoğun bakım entübe hasta sayısındaki aza|ma gibi olumlu geliŞmeler

goz <ıntıne alınarak 
-aİalarında 

ilimizin de bulunduğu dokuz (9) ilde Şehir giriŞ-ÇıkıŞ

kısıtlamalarının IL05.2020 pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırılmasına karar

,.rİı.işİir. ilçe Hıfzıssıhha Kurulumuİ tarafından da mezkür karar doğrultusunda gerekli

değerlendirme yapılarak;

1) Belirtilen karar doğrultusunda
sınırlarımızdan diğer illere
kaldırılmasına;

||.05.2020 Pazartesi günü saat 24:00'dan itibaren ilçe

yapılacak olan seyahatlere ilişkin sınırlandırmanın

)7,,,



5442 sayıh İl idare
Kanunu'nun 27. Ve
verilmiştir.

Kanunu'nun 32lÇ maddeleri ve 1593 sayılı
72. Maddeleri uyarınca, 08.05.2020 tarihinde

umumi Hıfzıssıhha
oybirliği ile karar
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