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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Murat BÜYÜKKÖSE Başkanlığında 11/05/2020
Pazartesi günü saat 11:00’da aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle olağanüstü toplanarak
aşağıdaki kararları almıştır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden Covid-19 adı verilen Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının
yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri
Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de
bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda
ilçemiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır.
1- İlçemiz Gelenbe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızda tespit edilen Covid-19 vakaları
sonrası bu kişilerin ikamet ettikleri sokaklarda bulunan diğer vatandaşlarımızla da temas kurduğu
tespit edilmiştir. İlgili sokaklarda komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın
yoğun olması nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla
11.05.2020 Pazartesi günü saat 16:00’dan itibaren 14 gün süreyle ilçemiz Gelenbe Mahallesi’nin 19.
ve 21. sokaklarının acil sağlık ihtiyaçları hariç kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına ve süre
sonunda söz konusu kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca tekrardan değerlendirilmesine,
2- Cuma günü Gelenbe Mahallesinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik
malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarda giyim, oyuncak,
çiçek, zücaciye/nalburiye vb. zaruri olamayan ihtiyaç maddelerinin satışına salgın dolayısıyla geçici
süreyle izin verilmemesine,
3- Karantina sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın da sokak dışından olası ihtiyaçlarının
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanmasına,
Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.
Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
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