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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
ALINAN KARARLAR
Ülkemizde de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri
olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve
uygulamaya geçirilmektedir.
Bu kapsamda;
1.
Tanılı veya temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerin uyması gereken
izolasyon kuralları ve bu kural ihlallerinin tespiti halinde başta site yöneticileri ve güvenlik görevlileri
olmak üzere vatandaşlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin halkı bilinçlendirmeye yönelik
hazırlanan bilgilendirme notunun kaymakamlıklarca yoğun yaşam alanlarının olduğu yerlerde
dağıtımının sağlanmasına,
2.
Görünürlüğü ve etkinliği artırmak amacıyla insan yoğunluğun çok olduğu yerlerde
denetim ekibinde yer alan personelin görevli olduğunu belirtir yelek/şapka vb. ürünlerin kullanmasına,
olağan denetimler dışında ilimizin kalabalık cadde, park, bahçe ve avm gibi alanlarında gezici denetim
ekiplerinin oluşturulmasına, bu ekiplerin İSDEM üzerinden rastgele izolasyon sorgusu ve işyeri
denetimi yapmasına,
3.
Filyasyon ve denetim çalışmaları nedeniyle görevlendirilen tüm kamu personelinin ifa
ettikleri vazifelerine yönelik ihtiyaçlarının (iaşe, tıbbi teçhizat vb.) İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık
kuruluşları ve gerektiğinde diğer tüm kamu kurum ve kuruluşların imkanları ile karşılanmasına,
4.
a)Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlara girişlerinde zorunlu olarak HES kodu
istenmesine,
b) Banka, elektrik, internet, su abonelikleri, posta dağıtım vb. işlemleri yürüten
işletmelere, 250 personelden fazla çalıştıran fabrika, atölye ve üretim tesislerine, Alışveriş
Merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmasına,
c) Oturma kapasitesi10 masadan fazla olan veya günlük giriş-çıkış sayısı 100 kişiden
fazla olan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vb. yerlerde HES kodu sorgulaması yapılmasına,
Yukarıda yer alan tüm işletmelerde yapılan sorgularda RİSKLİ bulunan kişilerin sorgu
yapan kurum tarafından yetkili makamlara (Valilik, Kaymakamlık veya Kolluk birimlerine) ihbar
edilmesine,
Yukarıda alınan kararlara uymayanlara;
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası
uygulanmasına,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci ve 206’ncı maddeleri kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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