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Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit
etmeye
devam eden ve DünYa Sağlık orgütü tarafindan PAN,DEMI
olarak nitelendirilen Coronavinıs

(Covid-l9) salgınlndan ülkemizi ve vatandaşımızı
korumak ve salgının yayılmasını engellemek
için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toplanmıŞ olup, mezkur kanunun 27 . ve
72, maddeleri ile 5442 sayılı İl idaresi
kanununun l1lc maddesi kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
A- Sağhk Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve l3588366/1 4g/l604 sayılı
yazısı ve
Koronavinis Bilim_ K^urulunun tavsiye ]<ararı aog.rıtrsrraa
gönderilen içişleri Bakanlığının
02,10,2020 tarih ve J 6230 saYılı Genelgesi ,yu.n.uj**urİ-r.ı
.t-kil", gö, örü;;bulundurularak,
02,10,2020 tarihİnden itibaı'en 0l.L2.2020 tarihine
kadar sivil topluıi kr;;i;;ı;r,, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
birlikler ve kooperatifler tarafindan
dtizenlenecek olan (g^enel kuruilan dahil) tüm etkin|iilerin
ertelenmesine,
B- 29,09,2020 tarih ve 2020/|10 sayılı İ| Hıfzıssıhha Kurul
Kararının l.maddesinde
bahsedilen "ilimize baŞka ilden işçi seı:visi ile gelen
f.a;iİu, üretim hane, atölye vb. yerlerde
ÇahŞan iŞÇilerin HaYat Eve Sığar (FreS) uygulaıİası üzerinden kod
alındıktan sonra iş yerlerine
giriŞlerine müsaade edilmesine" ifadesiniİ "ilimize
bu;; ilden işçi ,.ruiri iüe g"ıen işçiler
baŞta olmak üzere tum fabrika, üretim ı,.anş,
al9ıve uU.'y..ı..ae çalışan işçilerin Hayat Eve
Sığar (HES) uYgulaması üzerinden kod alındıkİan
sonra iş y..ie.in" gi.ili..in. müsaade
edilmesine" şeklinde değiştirilmesine,
C- 22 09,2020 tarih ve 2020/107 sayılı il Hıfzıssıhha Kurul
Kararının;
a) l,maddesi hükmünün 24.ag.2020 tarih ve 2020/108 sayılı il Hıfzıssıhha
Kurul
kararında yer aldığından iptaline,
b) 2,ve 3, madde hükümlerinin de Sağlık Bakanlığı'nın Filyasyon
ve izolasyon
TakiP Sistemi (FİTAS) üzerinden yupt,g, güncelleme
ile filyasyon ekiplerine
rapor verebilme yetkisi tanımlandığından iptaline,

Bu

kaPsamda; uYgulamada herhangi

bir aksaklığa meydan verilmemesine ve
mağduriYete neden o_Iunmamasına, yukarıda belirtilen
düzenlemelere aykırı hareket edenler
hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu n 282. maddesi
gereğince idari para cezası
verilmesine, konusu suÇ teŞkil eden filler içinse
adli merciİere suç duyurusunda bulunulmastna,
Oybirliği ile karar verildi.
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