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il umzIssIHHA KURUL KARARI

Qankrrr il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ BaEkanh[rnda, aqafirda isim ve imzalarr
bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmrgtrr.

igerisinde bulundugumuz kontrolli.i sosyal hayat doneminde, Koronaviriis (Covid-19) salgrnr
ile miicadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallannrn yanr srra her bir
faaliyet alanr/iq kolu igin altnmasr gereken onlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler
gergevesinde faal iyetlerin stirdiirii I mesi sa[lanmaktad r r.

Bu kapsamda;

ilimiz genelinde Covid-19 PCR testi pozitif grkan veya bilgisayarlr tomografi sonucu uyumlu
olan, ayrtca hastalarla yakrn temasr bulunan ve evinde sa$lrk kurulugu tarafindan takibe alrnan kigilerin
evlerinde kendilerini ayrr bir odada izole etmelerine, evde ya;ayan di[er aile fertlerinden irtibatlarrnr
kesmelerine, l4 gtin siire ile kati suretle evden grkmalarrnrn yasaklanmasrna, 02.07.2020 tarih ve 5l
sayrlr il Umumi Hrfzlssrhha Kurulunda karar verilmig, kararrn icra ve takibinden it Sagtrt Miidiirliifiii
ile il efet ve Acil Durum Mtidtirl0fiii sorumlu tutulmugtur.

Ancak ilimizde vakalarrn artmasr sebebiyle il afet ve Acil Durum Mi.idtirlii$ti bi.inyesinde
bulunan araglar hasta nakillerinde yetmemeye baglamrg, bu da covidli hastalarrn sa[lrk kuruluglarrna
geg gitmesine ve tedavi sijrecinin uzamaslna sebebiyet vermigtir.

Bu nedenle, Koronaviriisle miicadelede ek tedbirler kapsamrnda; Covidli hastalarrn safilrk
kuruluglarrna nakillerinde kullanrlmak tizere; it nfet ve Acil Durum Mi.idiirliifiii tarafindan ilave
araglar temin edilerek hizmetin aksamadan safilanmasrna,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gosterilerek uygulamanrn yukarrda belirtildigi gergevede
eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin sa$lanmasr, alrnan kararlara uymayan vatandaglara Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun 282'nci maddesi gerefiince idari para cezasr verilmesi, aykrnlrlrn durumuna
gcire Kanunun ilgili maddeleri gere[ince iglerr yaprlmasr ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin
Ttirk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,

rligiy/e karar veri I m i qti r.
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