İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
KARAR TARİHİ: 09/12/2020
KARAR SAYISI: 2020/77
Ağlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 09.12.2020 tarihinde saat 14.00’da Ağlı Kaymakam V. Ökkeş
Safa TÜRKOĞLU başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyelerinin
katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında ilçe girişinde özel araçların kontrolü,
online yemek ve market siparişleri hakkında alınacak tedbirler ile görüşmek.
KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid19) 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 hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar
ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde
Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı,
Ülkemizde ve İlimizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu
çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci
maddeleri kapsamında;
1- İlçe Emniyet Müdürlüğü/İlçe Jandarma Komutanlığınca izinsiz yolculukların önlenmesi,
Kovid-19 yayılımının engellenmesi, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının
belirlenebilmesi, Kovid-19 pozitif ve temaslı şahısların tespit edilebilmesi için İlçe merkezine
girişlerde oluşturacakları kontrol noktalarında gelenlerin
a) Vücut ısılarının ölçülerek 38 derece ve üzerinde olanların Valilikçe belirlenmiş yurtlara
alınarak testlerini müteakip kalma amacıyla belirttikleri yerde ikamet ve zorunlu 10 (on) günlük
izolasyona tabi tutulmalarına,
b) Ateşi normal ve her hangi bir olumsuzluğu olmayanların belirtecekleri adreste 10 (on) gün
izolasyonda tutulmalarına,
c) İlçemize dışarıdan gelen ve izolasyon altında tutulanların takibinin kolluk kuvvetleri ile
işbirliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılmasına,
ç) İzolasyona tabi olanların T.C. Kimlik Numaralarının muhtarlar tarafından Toplum Sağlığı
Merkezine iletilerek TSM tarafından HES uygulamasına veri girişlerinin yaptırılarak kişilerin
takibinin kolaylıkla yapılabilmesine,
d) Eğitim ve turizm maksadıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirket, şahıslar ile
tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile İlçe merkezine gelenlerin kapsam dışında
tutulmalarına,
2- 07.12.2020 tarihli ve 76 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararımızda lokanta ve restoran tarzı
işyerlerinin hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet
sunabileceklerine şeklinde belirtilmiş olup; İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “30.11.2020 Tarihli
Genelgeler Kapsamında Sıkça Sorulan Sorular Ekleme Yapılacak Konular” açıklamasıyla
(11’inci Soru) verilen cevapla vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması
açısından önemli bir role sahip olan satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı,
vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu sonlarında 10.00-24.00
saatleri olarak belirlenmiştir. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta
sonlarında 20.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir şeklinde hizmet
sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuş olup uygulamanın bu açıklamalar doğrultusunda
devamına,karar verilmiştir.
İş bu kararların tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, bu ve bundan önceki alınan maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
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maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile
karar verildi.
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