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ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞI
Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı

KARAR NO: 04
KARAR TARİHi: 03.02.2021

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdtirtüğüniin 30.1 1.2020 @rihli ve 20076 sayılı Genelgesi
İçişleri Bakanlığı lller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.1t.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi
İlçe Hıfzıssıha Kurulunun 01.12.2020 tarihli ve 79 sayılı karan.
İçişleri Bakantığı İ|ler İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.02.2021 tarih ve l969 sayılı Genelgesi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Rasim BELGE başkanlığında aşağıda isim ve unvanlaıı yazılı
üyelerin katılımı ile 03.02.202| taıihinde saat l6:00 da toplanmış olup aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Koronaviriis salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.202I wihinde Sayın Cumhurbaşkanlmızın
başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün
eğitime kademeli olarak başlanması kararlaEınlmış olup İlçe Hıfzıssıha kurulu olarak İlgi d Genelge ile
Umumi Hıfzıssıha Kanunun 2'1 ve72. maddeleri gereğince aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

'l-Miıli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlannın
öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders
programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyl4 güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde
itgi (a) Genelge ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına.

2-Yukandaki madde kapsamında kaIan eğitim kurumlannın öğrenci/öğetmeıı/çalışanlarından 65 yaş
ve iizeri ile 20 yaş altl kalanlüın (b) Genelge getirilen şhir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs,
otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz
bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, karaıın işletmelere ve vatandaşlara, Belediye Başkanlığı, ilgili
oda temsilciliğ ve İ|gisine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafındaıı ilan/tebliğ edilmesine, Kaymakamlık
intemet sitesinden yayınlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığn durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince

işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasın4
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