
GÜNDEM: Coronavirüs (Covid-l9) Satgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını
Engellemek için Alınması Gereken ilave Tedbirler,

İlçe Hıftıssıhha Kurulu, Sayın Kaymakamımu Kürşad KARACA Başkanlığında
08.02.202l Perşembe giinü Saat l5.30,da yukandaki gündem maddesini görüşmek iizere
olağanüstü toplanmıştır.

Birçok ütkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan

yeni tip Coronavirüs (Covid-l9) salgını nedeniyle tiim dünyada can kaybı ve vaka sayısı kontrol

altına ahnmaya çalışılmakıadır. Covid 19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcıhğının

yüksek hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alan|ardır.

Yaşanan salgrnın bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla ilave

tedbirlerin alrnmasr gerekli görülmüştüI. Bu tedbifler kapsamında Kurulca;

ilçemize bağlı Erenler Mahatlesi Esentepe mevkiinde Covid-l9 vakalarının yapılan

filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artlş göstermesi nedeniyle sınırlan belirtilen Erenler

Mahallesi Esentepe mevkiine giriş çftışlara izin verilmemesine 08.02.202l saat l7:00 itibariYle

ikinci bir emre kadar bölgenin kaıantina altına alınmasına;

Bu kapsamda;

Mahalle Muhtarı tarafından; Erenler Müallesi Esentepe mevkiinde oturan

vatandaşlanmızdan ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bulguları olanların adresierinin Arakh
İlçe Sağlık Müdürlüğiine bildirilnıesine; bildirimi yapılan kişilerin sağlık kontrollerinin
yapılmasının İlçe Saglık Müdürlüğünce sağlanmasına, İlçe Sağl* Müdürlüğü tarafindan

bölge ile ilişkili kişilerin Covid-l9 testi pozitif hastalarla temaslarrnrn araştırılması ve

temas şüphesi olanların aile hekimlerince takibinin yapılabilmesi için kayıtlarının ilgili
sisteme işlenmesine,
Mutlak şartla evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlaırmızın ihtiyaçları başta Mütar ve

Mahalle sorumluları ve 155, 156 nolu telefonlar aranarak bildirim yapılması durumunda

İtçede görevli Vefa Sosyal Destek personelince karşılanmasına;

Daha önceden bir şikayeti olnrayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlanmızrn bilgileri de

Mütar tarafindan İlçe Sağlık Müdürlüğüne veya 1 12'ye bildiriminin sağlanmasına;

Mutlak şartla evlerinde takibi devam eden kişiIerin ilçe Jandarma komutanJlğınca
denetimlerinin yapılmasına,
karantina bölgesiıe geçiş noktalaıınrn kapatılmasnın sağlanması; kontıollü giriş çlkış izni
verilecek hattın İlçe Jandarma Komutanlığı tarafindan kontrolleıinin yapılmasına;

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulamaya konulmasında herhangi bir aksaklığa meydan

verilmemesi ve mağduriyetlere neden oliınmamasına; alınan kararlara uymayan vatandaŞlara

Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 t 50 TL Kabahatler Kanununtur 32.

Maddesi gereğince 392 TL. Bulaşıcı hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK
195. Maddesi gereğince "2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasiyla cezalandırıhr." Hükümleri
gereğince soıumlulaİ hakkında ADLİ ve İ».4nİ işlemlerin derhal uygulanmasına;

a

a

a

Oy birliği ile karar verilmiştir.
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