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l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Karıunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

KoMİsYoN BASKAI\II
Mehmet Ali KARATEKELİ

Kaynarca Kaymakam
(İmza)

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 1210312021 giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığnda toplanarak aşağda isimleri ve imzaları bulunarı üyelerden
teşekkiil etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliğ ile alınmıştır.

Koronavirüs (Covidl9) salgınıyla mücadele kapsamrnda, toplum sağlığını korumak,
salgının yayılrm tuzını kontrol altında tutrnak ve kamu diizeni açısından oluşturduğu riski
yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir
karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin l Mart 202| tarihli toplantısında alınan kararlarla
kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandınlan, illerin belirlenmiş kriterler
doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba aynldığ ve il bazh
tedbirlerin bu risk gruplanna göre belirlendiği yeni bir stirece girilmiştir.

Bu doğrultuda salgınla mücadele siirecinde alınan tiim tedbirlerde göz öntinde tutulan
üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin ıksanamısı ilkesi açısından önem arz eden ulaşım
faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyıhat edenlerin mağduriyet yaşamaması
amacıyla;

İçişleri Bakanlığının 08.03.202l tarih 4113 sayılı yazılan ile Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşğıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek iizere Ulaştrrma ve Altyapı
Bakan-lığınca dtizenlenen B1, Bz..D|,D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan
taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak iizere Sağlık Bakanlığı Covid19
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında
belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

Diğer yandan;
2. Koronoviriis salgınınrn ülkemizdeki yayılrmırun önlenmesi amacıyla; okullann

eğitime geçici olarak kapatılması ile okulda yapılan işitme taıama çalışmalan geçici siire
devam ettirilememiştir. Gelinen aşamada salgmla mücadelede alınacak tedbirlere, salgın
seyrine göre iller bazında karar verilmektedir.

Sağlık Bakanhğı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ntin 09.03.2021 tarih,E-674|4668-
234.01.03 sayılı yazılan da göz öniine ahnarak okullarda yiirütiilen okul çağı işitme tarama
çalışmalanrun yüz yijze eğİtim verilen okul öğrencileri için okullarda yiiz yiize eğitime
katılmayan öğıenciler için ise Toplum Sağlığı Merkezinde/İlçe Sağlık Müdiirlüğiinde
yap masın4

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herharıgi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmamasr, alrnan karaılara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
dawanrşlara ilişkin Ttirk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli
işlemlerin başlatılrnasına;
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