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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid- l9 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, l 593 sayılı
Umumi Hıfassüha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 08.01.202l tarihinde gerçekleştirilen
oIağaniistü görtişmede aşağıdaki kararlan almıştır.

GüNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wüan Kentinde başlayarak tiim diinyayı tehdit etmeye

devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMI olarak niıelendirilen Coronavirüs
(Covid-l9) salgınndan vatandaşlanna korumak ve salgının yayılmasınr engellemek,
vatandaşlanmıan sağlı$na olumsuz eüilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili mücadele
olan sosyal mesafeyi sağ|amak için gereken tedbirlerin karaılaştırılması.

KARAR:
Koronavirüs (Covid-l9) salgınrnın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından

oluşturduğu riski yöneıme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol alıında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir kaıan
alınaıak uygulamaya geçirilmiştiı.

İçerisinde buIuıduğumuz konırollü sosyal hayaı döneminin temel prensipleri olan

temizlik, mıske ve mesıfe kurallannın yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önfuıde

bulundurularak hayatın her alanına yönelik ululması gereken kurallaı ve önlemler

belirlenmekıediı.

Bu kapsamda yapılan değerlendirme ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Ögrenme

Genel Müdftlüğilntiürı 06.01.2020 tarihli E,26022l56,03-18876442 sayılı yazısı

doğrultusunda;

l_ Hayat Boyu Öpenme Kurumlanndaki eğitim faaliyetlerine Milli Eğitim Bakan|ığının

belirtilen yazısındaki esaslara göre l1.01.202l tırihinden iıibaren yüz yüze

başlanmasına, --'-
2_ İçişleri Bakanlığının 30.1 1.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesinde belirtilen hafta iÇi

ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dikkat edilmesine ve buna göre eğitim ve

planlamalann yapılmasına,
3_ 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı kişilerin gtlnlük saaı l0.m_l3.00 ve 13.00_16.0()

saatleri arasında sokağa çıkma kısıüamalannın kwsiyer planlamasında dikkate

alınmasına,
4_ Eğitim kurumlannda Hijyen Şartlannın Gelişıirilmesi ve Enfeksiyon kontrol

Kılavuzunun dikkate aımaİak eğtimlerin temizlik, maske kullanımı ve fiziki mesafe

kurallan bşta olmak tıaere Sağhk Bakanlığı covİD-l9 SALGIN YÖNETıMi VE
lirtilcn esaslaıa göre yapılınasına,r\-ÇALIŞMA REHBERİ, "Y

L

\



Kaymakamlığımızca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi
bir alısaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasın4 alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince 3.150 Tl Pırı
cezısı ile cezıtındınlmıtınnı ıynr zımııdı iş yeriıin kıpıtılmısını, idari işlem tesis
edilmesine ve konusu suç teşkil eden dawanışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

İlçe Umumi Hıfassıhha Kurulumuzca,5442 nyıltİl İdaresi Kanunu'nun 32l/Ç maddesi ve 1593

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve'72. maddeleri uyaflnca. 08.01.202l taıihinde

oybirliği ile karar verilmişıir.
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