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GÜNDEM
İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınacak tedbirler.1
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1"593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca belediye ve
mahalli idare birliklerinin meç|iIeri 2O2O ylll Nisan, Mayls Ve Haziran ayl toplantılarlnın
ertelenmesine,
Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksa ma ması/deva m ı için meclisin toplanmasının
çok zorunlu olduğu haIlerde, ilgili mevzuat çerçevesinde olağanüstü toplant| yapllmasl gerekli
olduğu durumlarda, covid-19 salgın riskine karşı sağlık tedbirlerinin allnarak izin verilmesine,
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince, komşuluk,
akrabalık vb. aile ziyaretlerinin yasaklanmasına; ayrıca başka bir yerıeşim yerınaen iııemıi
merkez ve köylerine gelen kişilerin evlerinde kendilerini izole ederek 15 gün süie ile
insanlarla temas kurmalarının engellenmesine, ihtiyaçlarının Abana sosyal Destek Grubu
tarafından bedelinin gelen kişiler tarafından ödenmek kaydıyla karşılanmasına, ayrıca 30
Mart pazartesi günüden itibaren ilçemize gelen vatandaşlarlmlzln tespitinin kolluk kuwetleri
tarafından yapılarak günlük olarak ilçe Hastanesi'ne bildirmesi, ilçe Devlet Hastanesi'nin
tespit edilen vatandaşlarln takibinin 15 gün süre ile yapmasına, bu karar uymayanların tespit
edilmesi durumunda cezai yaptırım uygulanmasına,
65 YaŞ Ve üzeri olanlarla kronik rahatsızlığı olanların yakınları tarafından ziyaretlerinin
durdurulmasına, ancak ihtiyaçlarının yakınları taraflndan kapıdan vermek kaydıyla
karşılanabileceğine, bu kişilerle aynı adreste ikamet edenlerden çalışma vb. nedenleıle
dışarıyla teması olanların hane içinde sosyal mesafe korumalarının (en iz 1metre) tavsiye
edilmesine,
koronavirüs ile mücadele kapsamında görevlendirmek suretiyle ilçe merkezinde sosyal
tesi5lei"de ücretsiz kalan sağlık teşkilatı mensuplarının kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin
paket ya da kumanya şeklinde kaldıkları sosyal tesislerden ücretsiz karşılanmasına,

İş bu kararların ilgiii kurum ve kuruluş|ara gönderilmesine, karar gereğince görevi
bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine oy birliği ile karar
Verilm iştir.
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itçE HlFzısslHHA KURUI KARARtARı

llçe Hıfzıssıhha Kurülu 26/03/2020 Perşembe günü saat 15:O0'da Abana KaymakamI Tarık
Buğra SEYHAN BaŞkanlığında aŞağlda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile
topla nıla rak aşağıdaki kararlar a llndl.
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