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KARAR ranİrrİ ı 22/09/2020
KARAR NO z 202ü/107

Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeyedevam eden ve Dünya sağlık Örgütü tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen coronavinis
(9"İd:]9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak, salgının yuy,ır*,nı engellemek
iÇin Il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27. ve 72. madde|eri kapsamında aşağıdaki kararlaralınmıştır.

1, FilYasYon ÇalıŞmalarında yanlış 
.veya eksik bilgi veren, bilgi saklayan, filyasyon

ekiPlerini Yanıltan kiŞiler hakkınd_a_ uygulama Uirligi saglamasİuç,r,nou, isoj ,ay,ı,
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince-en üst s,ru.dan (3.152,00 TL)idari para cezast uygulanmasına,

2, FilYasYon ekiPleri tarafından, Covid-l9 pozitif olduğu anlaşılan hastalar ve bunlarla
temaslı olduğu tesPit edilen kamu ve özel sektör çal,şanla.rnın herhangi bir sağlıkkuruluŞundan sağlık raPoru almaksızın hastalıkları ve'izoİasyonları süresince idari izinli
sayılmalarına,

3, Temaslıların izolasYonda olduklarına dair Valiliğimizce ve Kaymakamlıklarca belgedüzenienerek filYasyon ekipleri aracılığıyla şahİslara verilmesine, kamu kurum vekuruluŞları ile özel iŞyeri/işletmeler tarahndan bu belgelerin lzin ueıgesi olarak kabul
edilmesine,

4, |7,09,2020 tarih ve 2O20l106 sayılı İl Hıüıssıhha Kurul kararı ile getirilen ,,Tüm kamuve kuruluŞlarına. HuIl] Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonragiriŞlere müsaade edilmesine'i ilişkin taraİan ilimiz kamu ve özel sağlık kurumkuruluşlarının muaf tutulmasına,
5, 65 YaŞ ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıy|asadece 10:00-17.00

saatleri arasında toplu taşıma vasıtalarına binebilmesine ınüsaade edilmesine,
UYgulamada gerekli hassasiyetin gösterilerek eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi,

tedbirlere uYmaYanlarla ilgili Umumi Hıİzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari
Para cezasl verilmesi, aYkırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maaoeıeri glreğince işlem
YaPılması, konusu suÇ teşkil eden davranışlaİa ilişkin Türk Ceza Kanununun l95. maddesikapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmastna,

Oybirliği ile karar verildi.
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