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(]in Halk CumhuriYeti'rıin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeyedevam eden ve Dünya sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen koronavirüs(Covid-,l9) salgınından ülkemizji ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemekiÇin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesineistinadeıı toPlanmıŞ oluP, mezkuı: kanunun 27 . ve,I2. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlaralınmıştır.

SalgPla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dairusul ve esaslar; salgının son clönem seyri ve sağlık Bakanlığının önerileri gözöntindebulunduıularak İÇişleri Bakarılığmın 04.03.202' tarih ve 25940 sayılı Genelgesidoğrultusunda alınan 04.03.202rı ta.lıı ve 07 nolu il Umumi Hıfzıssıhha Kurul KararımızlaYeniden ıJüzenlenerek aÇık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanlığının26.04.2022tarlhlive E-13588 366-t4g-581 sayılı yazısında;
"Panden,ıinin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması,toPlumsal haYatı eskisine oranlaı daİa az etkilemesi ile birlikte alınan önleiterin dünyadaolduğu gı|,bi ülkemizde de toPlum,an her noktasında kısıtlama şeklinde değit bireysel düzeydeuYgulannıası önemli hale gelmiŞtir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ite kronik hastalığı,hastalık Ş'üPhesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumakiçin maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel

s o rumlulıık ç e rç ev e s inde önemlid,i r.

Bu lnPsamda 26 Nisan 20.22 tarihti COVID-]9 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri
doğrultusanda; Açıkve l<apalı ala:nlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske
zorunlulu,ğunun tümüYle lÇaldırılr,rıası, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000,in alnnadüŞene l«ıdar bir müddet daha toplu taşıma araçları ite sağlık kuruluşlarında maskekullanımıııa devam edilmesi, ka,palı alanlarda mıske kullanıma dair usul ve esasların
aŞağıdaki Şekilde değiŞtirilmesi b,ildirilmektedir." hususları içişleri Bakanlığına iletilmiştir.

jlÇiŞleri Bakanlığının 2i',04.2022 tarihli ve 29420 sayılı Genelgesi çerçevesinde27,04.202".2 tarihinden itibaren;

1, TcıPlu taŞıma araÇları ile sağlık kuruluşları hariç olmak izere diğer tüm kapalı
alanlarda rnaske zorunluluğu uygulamasmm sona erdirilmesine,

2, ToPlu taŞıma araÇları ile sıağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar
alınıncaYa kadar (günlük vaka sayısı 1.000'in altına düşmesi halinde) -urk. kullanma
zorunluluğuna devam edilmesine,
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yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydanVerilmemesine ve mağduriYete;rıeden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara KabüatlerKanununun ilgili maddeıeri iıe ]LImumi Hıfzıssıhha İunrrrrm ilgili maddeleri gereğince idari
;İİ#ffi:.,'j;|,.""'e 

ve konusu suç teşkil eden fiıı..İ;;;" adı] merciıere suç duyurusunda

Oybirliği ile karar verilmiştiı..

Osman gilçh{
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