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T.C. 

KASTAMONU VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

KARAR NO   : 91 

KARAR TARİHİ  : 06.08.2020 

  

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 06.08.2020 tarihinde saat 14.00’de Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR 

başkanlığında aşağıda adı, soyadı bulunan kurul üyelerinin katılımıyla toplanarak, aşağıdaki konular 

karara bağlanmıştır.  

GÜNDEM:  

    Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelede alınacak ek tedbirleri 

görüşmek.  

KARARLAR : 

    Kovid 19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

   İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla 

mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada 

erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu 

önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek 

faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır. 

Bu çerçevede; 

   Filyasyon ekiplerince Kovid 19 vakasına yakın teması tespit edilen ancak vakadan 

farklı adreste ikamet eden yakın temaslılarla ilgili; 

1- Yakın temaslılara uygulanan kısmi ev karantinasının,  yakın temaslıyla aynı ikamette 

oturan diğer kişilere de uygulanmasına,  

2- Farklı ikamette oturan yakın temaslıya filyasyon ekiplerince, temas tarihinden sonra 7. 

günde yapılacak olan PCR test sonucunun negatif olması durumda yakın temaslıyla aynı 

ikamette oturan diğer kişilerin kısmı karantina uygulamasının İl Sağlık Müdürlüğü 

kararı ile sonlandırılmasına, ancak yakın temaslının 14 günlük karantinasının devam 

ettirilmesine, 

     İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan 

kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere 

aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.  

 

 

  


