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iLÇE HıFZlssıHHA KURUL KARALARl

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayati açısından son derece tehlikeli olan yeni

tip coronavirüs (Coviı1_19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam

etmektedlr. Covid"19 salgınında en temel risk unsuru tcplumsal alanlarda virüsün bulaŞıcılığının

yüksek/hızlı olması ve 65 yaş Ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, Ve kronik akciğer hastallğl, astım,

KoAH, kalp/damar hastallğl, bcbrek, hipertansiyon Ve karaciğer hastalığı olanlar iIe bağlşlkllk

sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerin.je ciddi sağlık 50runlarl oluşturarak insan hayatlnl

tehdit etmesidir. DeVletimiz tünı kurumları ile bu salginln yayılması ve VatandaŞlar|mlzln hayatlarlnl

tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktaslndaki umuma açlk yerlerin

faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta Ve bu kapsamda uyulmasl

gereken kurallarl belirleyerek vatanda§larımızla pa}ılaşmaktadlr. yaşanan salgının biran önce

engellenmesi için alınan Önlemlere tüm Vatandaşlarlmlzln istisnas|z uyması büyük önem a12

etmektedir.

Ancak 65 Ve üzeri Vaşlardaki Vatanda§lar|mlz ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan

vatandaşiarımlz büvük risk altında olrrıasına rağmen toplurflsal hareket|iliğin iÇine garmekte; halka aÇık

alanlarda, parklarda bir araya geImekte, zorunlı.ı oimamalarina rağmen topıu taş|ma araçıannda

seyahat ederek hem kendiieri hem de tcplum sağiığı açısından risk oluşturmaya devam

etmektedirler. Bu cjurumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlık|arı olan

vatandaşlarlmüz kendi hayatlarünı Ve toplum sağllğl açüsindan ciddi risk oluşturarak salgının

yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi geı,eksinimi ai-ttırarak, vatandaşlarımız hayatlar|nl kaYbetmesi riski

ile toplum sağlığı ve kamU düzeninin ciddi şekilde bozuImasına sebep olacakt|r,

Yukarıda acüklanan nede nler ışığında;

1_sağlık Bakanlığl ve Bilim Kurulunun taVsİyeleri doğruitusunda, ilçemiz Hlfzıssıhha Kurulu

olarak, il idaresi Kanununun 11/C maddesi Ve Umuma Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi

gereğince 21.03.2020 tarihi saat 24.00,den soııra 65 yaş Ve üstü Vatandaşlarlmlz ile anılan kronik

rahatsızl!klara sahip vatandaşla rımlzln ikametlerinden cjlşar! çıkmalari, açık alanlarda, parklarda

dolaşmaları Ve toptu ulaşım araçtarı ile seyahat etmeIeri slnlrlandırılarak sokağa Çıkmalarının

yasaklanmasına,

2_ co,.onavirüs (covid_19) tedbirleri ka}samında Tarım ve orman BakanIığ|nca bahçe, parkve

mesire alanlaründa mangalyakılmasını ve pıknik yapılııaslnı yasakianması üzerine, aynl yasaklamanın

ilçemizdedeuygulanmasına,uymayanlarhakkındakabahatlerkanunagöreişlemyapllmaslna,,

3_ intıvaç oİması halinde özellikle tek başına yaşayan Ve ihtiyaçıannl karşılayacak yakını

bulunnıayan 65 yaş ve ü5tü ile k!"onik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmamasl; temel

ihtiyaçlarını karşıtamak için Kaymakamltğlmüz büı]yesinde, ilçe Kaymakamı Başkanllğlnda,. Belediye



Başkanı, ilçe Jaııdai,ııa Kcmıtaııı, iiçe tmniyet Amiı,j, TSM Scrumiu Hekimi, Yazı işleri Müdürü, SYDV

Müdürü, Özel idare Müdürü, iiçe Müftülıiğü, Beledjye (ü!ta]r Ve Sosyal işler Müdürü, zablta Amiri Ve

Abana Gençler giriiği Dernek Başkanlntn katlııml ile "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"
oluşturU lmasına,

VatandaşlarlmIz I12, 155, 156 numaralarl arayarak ihtiyaç taleplerini bildirmelerini, ihtiyaç

duymaları ha iincje;

Abana Kaym:ıkamlığı , Kaymakamlık sekreteri Aykui ERDoĞAN 0366 564 10 21

SYDV Müdür|üğü Emel Ümmühan KURUDiREK 0366 564 22 37

TSM Soruınlu Hekimi Dt. Ali Akın SÜRGÜVEÇ 0366 554 11 25

ilçe Jandarma Komutanı Erdal AKSU 0366 56410 28

ilçe Emniyet Amiri Ahmet Talha ÖZDER 0366 564 24 45

numara larının a ra nmasın ı,

Vefa Destek GrUbuna Araç Yöniinden destek olülnıİası amaclyla, Abana Kaymakamlığı Sosyal

Yardlmlaşma Ve Dayan]şma Vakfı Aracı 37 AB 9o0 iİçe Özel idare Müdürlüğü Aracl 37 AN 975

Tarlm Ve Orman iiçe Müdüflüğü Aracl 37 DH 552, orrnaıı işletme Şefliği Aracİ 37 BL 315 Belediye

Başkanlığının 37 UA j33 plakalı ara:ı İlçe lvlüftülüğünün 37 AB 167 plakalı aracının ihtiyaç halinde

ivedi olarak görevlendirilmelerine,

4-İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranla!, ile pastane ve benzeri işyerleri, 21.03.2020

cumarte5İ günü saar 24:00 itibar'yıe sadece pakeı sen;is, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin

oturmaslna mLisaade etmeden hizmet vereceklerdii,. Blr nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile

pastane ve benzeri işyerleranin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul

etmemeleri konusunCa gerekli işlemler yapı|arak, alınan karara uymayanlar hakkında yasal işlem

başlatllmaslna, alınan kararların ilgili kurUmlara, esnaflara Ve Vatandaşlara duyurulmasına oybirliği

ile karar verildi.
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