T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
KARAR NO
KARAR TARİHİ

: 2021/27
: 09.04.2021
İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 09.04.2021 tar h nde saat 11.00’de Kastamonu Val s Avn
ÇAKIR’ın başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve mzaları bulunan kurul üyeler n n katılımıyla
toplanarak, gündemdek konu karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
İl m zde Koronav rüs (Kov d-19) salgını kapsamında İlimiz Merkez lçes Duruçay köyünde
ve Kurtkayı köyü Aşağımısır bağlısında karant na uygulamasını görüşmek.
KARARLAR:
Koronav rüs (Kov d-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzen açısından oluşturduğu r sk
yönetme, sosyal zolasyonu tem n, f z k mesafey koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında
tutma amacıyla, çer s nde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat dönem n n temel prens pler olan
tem zl k, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönel k uyulması gereken
kurallar ve tedb rler bel rlenerek uygulamaya geç r lmekted r.
Bu çerçevede, halk sağlığını korumak ve Koronav rüs (Kov d-19) salgınının kontrolü
amacıyla İl İdares Kanunu’nun 11/C maddes le Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nc
maddeler kapsamında;
1- İl m z Merkez lçes Duruçay köyü merkez nde ve Kurtkayı köyü Aşağımısır
bağlısında Koronav rüs (Kov d-19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla; g r şçıkışlara z n ver lmeyerek 09.04.2021 tar h ve saat 11.00 t bar yle 10 (on) süreyle karant na
uygulanmasına, gerekl tüm güvenl k ve sağlık tedb rler n n azam derecede alınmasına,
2- Karantina süresince bu yerleşim birimlerinde ikamet eden kamu kurum ve kuruluşları
görevlileri ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılmasına,
Karar ver lm şt r. İş bu kararın lg l kurum ve kuruluşlara gönder lmes ne, karar gereğ nce
görev bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın tak p ed lmes ne, alınan kararlara
uymayanlara Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nc maddes gereğ nce dar yaptırım uygulanması
başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un lg l maddeler gereğ nce şlem yapılmasına,
konusu suç teşk l eden davranışlara l şk n Türk Ceza Kanunu’nun 195’ nc maddes kapsamında
gerekl adl şlemler n başlatılmasına oy b rl ğ le karar ver ld .

