KARARNO

|72

KARAR TARiHiz |4 l 08 l2o20

iı-,cp HIFZIS SIHHA

Ko MİsYo N KARARI

Mehmet A]i
ilçe Hıfassıhha Komisyonu 14lo8l2o20 Cuma giinü Kaynarca Kaymakamı
KARAiEKE i saşl€nlığ;da toplanarak aşagda ısinıeri ve imzaları bulunan üyelerden
teşekkiil etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alrnmrştır,
'- n işıeri taı<aıığının 30l07t2}2ı5 tarii ve 12682 sayılı genelgesinin,.2_maddesi ile
özelliHe
"ızohçoni tabi tutulai kişi İııgıerının iı sagıı* MıdürlıHerinden ıemin edilerek
*
lİİ-)-gr;kk ,tire içerisinİe izİlasyon şartlanna.uyulup.ııyutmadığ:,.::.V:l,i!r:,!::Y^
birebir takip edilmesi ve sıHıHa deneıIenmesi" talimatı bııdınınışu
Ialluibirimlerince
.- temaslı,sr bazl
.
Öt. yandan, evde iroL.yonu tabi tunılan Covid 19 tanrlı ya da
evde izolasyon ytıkiimlüliiklerini
go.t".."t
g"i.tç"
,ahnd;;;r;, ""iı şı"ri"i
ıytiı,. ciddi arılamda riske attıklan
ihlal ettikleri, sosyal hayata Hi;"k Juretiyle halk saglıgını
tespit edilmiştir.
Bunun önifuıe geçilmesi amacıyla;
da temashsı olması
. İıgiıi birimıer arasında *"".ji"*v",
'-Jr"io ,Jsis eiilerek.Covid 19 tanlı yabelirlenen
izolasyon
tişı"rın Sağlık Bakanlığınca
.
nedeniyle evde izolasyona
i"*..ıaraa aaiiı olmak iızğre her ttirlü tedbir alınarak
_

ffii-#;;y_ı*_n, "ı.ku;[
müakkak sağlanmasın4

şekilde uygulanmasını sağlamak
. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada e&in bir jMrh"ıl.
Denetim Ekiplerinin"
biinyesinde
amacıyla kunılan ll sulg,n o;n;-ilil;;;
oluşturulmasına"

izleme ve takip çalışmalarını
ekiplerin yaygın ve etkin şekilde_ mahalle bazlı
kamu kurum ve kuruluşlan, yerel
viiırütebilmesi için mahalle ;;d;-;nplerinde;
p".ror"ıirrin yaİu srra okul müdiirleri ve öğretmenlerin,
i;r,ffil;;; tlii**ui"-i"".un
site vöneticilerinden temsilcilerİn
diı görevlilerinin, mütarlar u, -j-,n"" apartrnan ve
veya ll temsilci şeklinde) ve
(mahalle veva idari tırimin iuilıüG[Jiit"t.j alınarak 5, 7,9

, Bu

İ.ollul. p"rsonelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına,
izolasyon yiikürnlüıüğiinü ihlal ettiği tespit
. Yapılan her tüİlü uiıgıı.rj#"vl r".şn
"]"a.
nci maddesi uyannca idari para
rı,rJrr.ühu
edilenler hakkmda;
nci
suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK,nın l95
cezası uygulanmİ§rnrn yaıx
.uaa".İ İy-."a gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

u.r_i

,;;-k;;;
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1593sayılıUmumiHıfzıssıhhaKanunugereğiıceoybirliğiilekararverilmiştir.
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