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ARAÇ KAYMAKAMLIĞI
Araç Toplum Sağlığı Merkezi

KARAR SAYISI: 2021/20
KARAR TARİHİ: 25.03.2021
İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI
İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 25.03.2021 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Cengizhan
ANKARA başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri
katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınacak ek tedbirleri
görüşmek.
KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-19) 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 tedbirler belirlenerek uygulamaya
geçirilmektedir.
Bu çerçevede, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Kovid-19) salgınının
kontrolü amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun
27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;
1. İlçemizde cenaze defni öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak her türlü yiyecekiçecek (paketli su servisi hariç) ikramının yasaklanmasına,
2. İlçemizde Kovid-19 hastalığı yayılmasının önüne geçilebilmesi için toplu taziye
kabulü ile taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına, Kovid-19 hastalığı bulaşma riski nedeniyle
ilçemiz genelinde uzun ve önemli hastalık geçiren şahısların ikametlerine dönüşü sonrası
yapılacak hasta ziyaretlerinin pandemi sonrasına ertelenmesine,
3. Cenaze yakınlarına ait adreslerin Araç Belediyesi, muhtarlar ve din görevlilerince
en seri şekilde kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,
4. Muhtarlarca Kovid-19 salgını açısından bulaş kaynağı oluşturacak olan ev
ziyaretleri ve ev oturmalarının tespit edilmesi halinde buna ait bilgilerin kolluk kuvvetlerine
bildirilmesine,
5. Apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu hayatın
sürdürüldüğü kalabalık ikamet yerlerinde, ortak kullanım alanlarında kalabalık oluşturacak
bir şekilde kullanılmasının engellenmesine,
6. Marketlerde en az 1 asıl, 1 yedek Kovid-19 denetim görevlisinin belirlenmesine,
denetim görevlilerinin isimlerinin market girişinde görülebilecek bir yere asılmasına,
müşterilerin markete girmeden önce el dezenfektanı/en az %70 alkol içeren kolonya
kullanmalarının sağlanmasına, marketin içerisinde de müşterilerin kullanması için değişik
yerlere yeterli miktarda el dezenfektanı konulmasına, tedbirlere ilişkin takibin market
yönetimince yapılmasına, ihlal tespit edilmesi durumunda işletme ve ihlal edenlere yönelik
gerekli cezai işlemlerin yapılmasına, marketlere girişlerde görevlilerce ateş ölçümü
uygulamasının devamına, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olanların tespiti halinde ivedi bir
şekilde sağlık teşkilatıyla irtibata geçilerek ilgililerin sağlık tesislerine yönlendirmesinin
yapılmasına,
7. Şehirlerarası otobüs seyahati yaptıktan sonra Kovid-19 pozitif olduğu öğrenilen
kişi/kişilerin temaslılarının tespit edilebilmesi için sağlık kuruluşlarının filyasyon
çalışmaları için talep etmesi halinde en geç 12 saat içerisinde verilmek kaydıyla yolcu
listelerinin otobüs firmaları tarafından eksiksiz bir şekilde ilgili sağlık kuruluşlarına
verilmesine,

Karar verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine oy
birliği ile kararlaştırılmıştır.

