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a) içişleri Bakanlığı iller idartsi Genel Müdürlüğijniin 2710412022 tarihli ve 29420 sayılı Genelgesi.
b) Sağlık Bakanlığırıın 3010512022 taihli ve E-t3588366-149 sayılı yazısı.

c) lçiİleri Bakanlİğı iller ldaresi Genel Müdürtüğ ijıntın 3010512022 tarihli ve 30939 sayılı Genelgesi,

ve unvanları
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Ahmet KARATEPE başkanlığında aşğıda isim
yazılı üyelerin katılımı ile 3010512022 t^rihinde toplanmış olup a$ğıdaki karaı alınmıEır.

KARAR
dünyayı etkisi altrna alan Covidl9
Çin Halk Cumhuriyeti,nin Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm
sivil hava
salgın,ni dair tıim gelişmeler yakından takip edilmiş _olup salgının iıtk9_mlz9 girişi tıım
,"-vaunı*,, limanlar-ve sınır kapıları teyakkuza geçirilerek olabildiğince geciktirilmiştir.

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte Sağlık
-bu
tedbirlere yönelik denetimler İÇ İŞleri
tavsiyeleri ışığında Kabinede kaiarlaştırılan tedbirler ve
Bakanlığı Genelgeleri marifetiyle ilgili kurumlara iletilmişir.
eden
Gelinen aşamada Covidl9 salgını kamu güvenliğinin bir parçası olan top|um sağlığını tehdit
bireYsel
yönelik
tedbirler
Yerine
bir unsur olmaktan uzaklaşmış, bilumum sektöre ve vatandaşlarrmıza
yeterli
değerlendirilmiştir.
olacağı
korunmanın

ilgi (a) İç işleri Bakanlığı Genelgesi ile "toplu taşıma araçlan ile sağlık kuruluşlarının kapalı
maske
alanlarınja İeni İıİ karar alınınLya Uaar 1giınlnl< vaka sayısı l000'in altına.düşmesi halinde)
3
kullanma zorunluluguna devam edilmesi" belirtilmişti. Sağlık Bakanlığının llgi ft) yazısında; son
günJ" iiıt".ıra"ki İaka sayılarının l000'in altında olduğu ifade edilerek toplu taşıma araçlarında maske
rorunluluğun ka|dırılması ancak sağlık kuruluşIannda maske kullanımına devam edilmesi istenilmektedir.
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Bu çerçevede, İlgi (c) İç işleri Bakanlığı genelgesi_ ile toplu taşıma araçlarında maske takma
,o-nırıugunu ilişiin;yilıamaya son veriımeiini, sağlık kuruluşlarında maske ku]lanım uygulamasına
ray.atu.iığımızca salgının seyrinin dikkatle takibi ile lokal seviyede ihtiyaç
derum

ve
"jiı."rin",
İlçe Um-umi Hıfzıssüha Kurulunca gerekli kararlarının ivedilikle alınmasına
a"y"ı"uiı"""t
"dbırlerin
bir aksaklığa mahal verilmemesine,
uygulamada herhangi

eksiksiz
Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede
karaıın latandaşlara; Kaymakamlık internet sitesinden
ti. İ"tİİa" v*lne letirilmesinin saglanlması,
"muhtarlık,
ilg_isine göre kamu kurum ve kuruluşlan tarafindan
,;d6;*;, Belejiye ıakanlıgı,İymayanlarla- iıgiıı
umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282,nci maddesi
ffir;aıE .aiı."rin"l teauiiıeİe
gereğince işlem
para cezasr ,".İır..İ, ay-kırılığın durumgry göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince idaıi
-1onisu
inci maddesi
l95
aur.un',şıuru ilişkin Türk Ceza Kanununun
suç teştiı
;;i;;;,
"a"n
kapsamında gerekli adli işIemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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