KARARNO

KARAR TARiI{İ

:88
:|0 l l

l

12020

iı,ç E HIFZISSIHHA

KOMİSYON KARARI

İlçe Hıftıssıhha Komisyonu |0ll1l2020 sah giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalaı bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazrlı olan karaılar oybirliği ile ahnmıştır.
çinde ortaya çıkarak bütiın dünyayı etkisi altına alan covid_l9 salgınının ülkemizde
kamu dtDeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgaıi seviyeye düşiirmek
koronavirıis Bilim kurulunun önerileri, sayın
amacıyla sağl* Bakanlığı
Cumhurbaşkanımıan talimatlan doğultusunda bugiine kadar birçok tedbir karan alınmış ve
uygulamaya geçirilmiştir.

ve

içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannrn yııru sıra alınması gereken
önlemler ayn ayn belirlenmektedir. Bu kapsamda;

ııimizde ve ilçemizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasla, yatan hasta sayılanndaki
artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan
değlrlendirmeler sonucunda; koronavirüs salgınrrun toplum sağlığı açısrndan oluşturduğu
risfi ytınetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması aza|tarak sosyal izolasyonu
tesis İtmek ve sigara, ttıttın ," tiitiin mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin
indiıilınesini önlemek amacıyl4
ilimizde ve ilçemizde 12,||.2020 tarihi itibariyle tiim pazaİ yerlerinde vatandaŞların
sigara, tiltiln ve tiitiin mamullerinin tiiketmesinin yasaklanmasına,
1_

2_ pazar yerlerine girişlerin denetimli ve kontrollü yapılmasın4 giriş ve çıkışların ayrı
iiDenıenmesine, maskesi olmayanlann bu alanlara sokulmamasına, ateş ölçer
olacak

şekilde
ile rutin kontrol yapılmasın4 tİirn bu denetimlerin zabıta ve kolluk marifetiyle yapılmasın4

Yukanda beliıtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasın4 alınan kararlara uymayan vatandaşlaİa
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi baŞta
olmak İizere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılmasın4 konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk ceza kanununun l95 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasın4

l593 sayılı Umumi Hıfzssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir,
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