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ilge nrrzsstHHA KURUL KARARIARI

ilge Hrfzrssrhha Kurulu O4/OS/2O2O Sah g0nii saat lO:OO'da Abana Kaymakamr Tarrk Buf,ra
SEYHAN Ba5kanlrfirnda a5alrda adt, soyadr, unvanr ve imzalarr bulunan tiyelerin katrhmr ii"
toplanrlarak a5afrdaki kararlar ahndr.

cUruoeu :

t' ilgemizde Koronaviriis (Covid-19) ile ilgili ahnacak ek tedbirlerig<iriigmek.

KARARIAR :

Koronavir[]s salgrntyla mticadelede salgrnrn toplum sa$hfir ve kamu duzeni agrsrndan
oluSturduiu riskiydnetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayrhm hrzlnr kontrolaltrnda
tutma amactyla 96r0len lUzum lizerine ilave bazr tedbirlerin ahnmasr gerekti[i delerlendirilmektedir.
Bu gergevede Halk Sailtirnr korumak ve Kovid-19 salgrnrnrn kontrolii amacryla, il idaresi
Kanunu'nun 1UC maddesiile Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27 ve72'ncimaddeleri kapsamlnda;

1- Filyasyon ekiplerince vaka temashsr olarak kayrt altrna ahnan ve bulagtrncrftfrn $nlenmesi
amacryla evde izole edilen bireylerin izolasyon kurallarrna uyumlarrnrn kontrohi amacryla

'ktsmt karantina' uygulamasrna gegilmesine, bu hanelerde ya5ayan bireyler igin aile
hekimlerince saf,hk kontrollerinin ve kolluk kuwetlerince izolasyon kurallarrna uymalarr
noktastndaki kontrollerinin igbirlif,i iginde yiirtitUlerek il Sagtrf MUdtirli.i[tine veri akrgrnrn

haftahk olarak iletilmesine ve krsmr karantina takip sisteminin kurutarak takip edilmesine, '
2- Filyasyon ekiplerince ev izolasyonu kararr verilen kigilere y6nelik krsmi karantina

uygulamastntn Abana Toplum Safihfir Merkezi'nin teklifi ve Abana Kaymakamr'nrn onayr ile
altnmaslna, ilgili hanelere ahnan krsmi karantina kararrnrn idari olarak uygulanmaslndan
kolluk kuwetinin (mahalline g6re jandarma veya polis) ve muhtarlarrn sorumtuluf,unda
olmastna, safihk agrsrndan ilge Toplum Saflrfir Merkezi Bagkanlrf,rnrn belirleyece$i esaslara
gore ilgili aile hekimince saihk tedbirlerinin alrnarak muayene ve trbbi takiplerinin
yaptlmastna, sosyal agrdan kigilerin desteklenmesinin Abana Toplum Sa[h$r Merkezi,
Kaymakamltk Vefa Destek Gruplarr, Sosyal Yardrmlagma ve Dayanrgma Vakfr tarafrndan
kargrlanmasrna,

3- Toplu bulunulan pazar yeri, cenaze t<ireni, d0fiin ve marketlerde denetimlerin artrnlmasrna,
yaptlan gahgmalar ve i5lemlerle ilgili sosyal medya ve di$er kitle iletigim araglarr kullanrlarak
salgtn kontroli.i amacryla yaprlan uygulamalarrn griri,iniirliifiinUn artrrrtmasrna,

4- Belediyelerin ve ilgili kurumlarrn mevzuatr gergevesinde igyeri denetimleri konusundaki
gahgmalarrna devam etmesine,

5- Bu gUne kadar oldu$u gibi huzurevlerinde Kurban Bayramr dolayrsryla gergeklegecek
ziya retlerin krsrtlanmasrna,

Bayram dncesinde il drgrndan bayram tatilini ilgemizde gegirmek amacryla gelen kigilere
kolluk kuwetleritaraftndan ilgemiz giriginde bilgilendirme ve uyan gahgmalarr yaprlmaslna,
Belediye hoparldr0nden, emniyet ve jandarma araglarrndan belirli arahklarla maske, hijyen
ve sosyal mesafe konusunda anonslar yaprlarak vatandagtarrn ikaz edilmesine, bu ikaz
anonslartntn igeri$inde maSke takmayanlara 900 TL ceza uygulanacaf,r bilgisinin yer almaslna,
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Camilerde belirlenen kurallara uymayanlarrn din gOrevlileri tarafrndan bireysel olarak ikaz

edilmesine, hutbe ve vaazlarda maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda hatrrlatmalar
yaprlmasrna, r
"Biyolojik eetitliliEe Dayah Geleneksel Bilginin Kaytt Alttna Ahnmasr projesi" kapsamrnda
arazi galtgmast yapacak gorevlilerin bagta maske-mesafe-temizlik kurallarr olmak iizere
Covid-19 salgrnr kapsamrndaki tedbirlere uyarak gahgma yapmalannrn uygun oldu$una,
Karar verilmi5tir.

i5 bu kararlartn ilgili kurum ve kuruluglara gonderilmesine, karar gerefince giirevi
bulunan kurum ve kuruluglar taraftndan uygulamanrn takip edilmesine, ahnan kararlara
uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gerefiince idari para cezasl verilmesi
bagta olmak iizere ayktnhfrn durumuna gtire Kanunun ilgili maddeleri gerefince iglem yaprlmasrna,
konusu sug teSkil eden davrantglara iligkin Tork Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamrnda
gerekliadli iglemlerin baglatrlacafr hususuna oy birli$i ile kararverildi
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