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ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, l593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden |3.05,2020 tarihinde Kayapınar
Kaymakamı Sn. Ünal KOÇ başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki

kararlar almıştır.

cÜN»nıvı:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam

eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirİlen Coronavirüs
(Covid-l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek için gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgınırı/bulaşın toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak
hayata geçirilmiştir.

ilçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından da sık sık toplanılarak gerekli değerlendirmeler
yapılmakta ve ilçemizdeki sosyal yaşam müşahede edilerek salgının yayılmasını
ön|emelazaltmaya dönük kararlar alınmaktadır. Bu çerçevede, l l Mayıs 2020 tarihi itibariyle
belirli tedbirler alınarak ve çeşitli sınırlamalar d6hilinde faaliyetlerini yeniden başlatmalarına

karar verilen berber/kuaför/güzellik salonları için ek tedbirler alınması ihtiyacı vuku

bulmuştur. Bu kapsamda, İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafindan yapılan değerlendirmede

olası vaka durumunda kişilere ulaşabilmek ve temaslı takibini yapabilmek amacıyla;

A) Berber/kuafor/güzellik salonlarına müşteri olarak giden vatandaşların isim, soyisim,
vatandaşın işyerinde bulunduğu saatler ve iletişim bilgilerinin kayıt altına alınmasına,

B) Bilgileri kayıt altına alınan kişilerin bilgilerinin muhafaza edilmesine ve her Şartta
gizlilik esasına riayet edilerek bu bilgilerin, görevlendirilen personeller haricinde

üçüncü kişilerin eline geçmesine izin verilmemesine,
C) ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karaların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine,

ilgili karar doğrultusunda uygulamanın rutin olarak denetlenmesine, tedbirlere

uyulmaması halinde her seferinde ayrı ayrı olmak izere;
a. Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezasının

kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafindan uygulanmasına,
b. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun282. Maddesi gereğince 3.150,00 TL,
c. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin tedbirlere Aykırı

Tedbirlere Davranma başlıklı 195. Maddesinde yer alan "... yetkili
makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılır." Hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kiŞilerin,
haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek izere adli makamlara
bildirilmesine,



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

/
Ünal KOÇ

Belediye Başkan V.

Kanunu'nun 32lÇ maddeleri ve 1593 sayılı
72. Maddeleri uyannca, 13.05.2020 tarihinde

umumi Hıfzıssıhha
oybirliği ile karar

/3..l9.Şroro

Ünal KOÇ
KAYMAKAM

l üu"wfiı;pızan DENIZ L

eteriner Hekim

üy.

UzDrW#ANLı
üy.

Ramazan SAGRAP

serbest Eczacı

Dr. Semih prda[ıpKAy

İlçe Sağlık Müdürü


