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    İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL başkanlığında 

26.03.2020 tarihinde toplanarak; 
              - 1. TC. İçişleri Bakanlığı Tun 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı yazısı gereğince; 

Riskli konumda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan 

vatandaşlarımıza yönelik tedbirlere ek olarak; 

a. İkametlerinden ayrılmalarına yasaklama, kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik 

rahatsızlığı olan vatandaşlarımız arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu 

görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliğinin 

sağlanmasında, hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, 

eczacılar, belediye başkanlın, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri 

vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin (kanser hastası ve 

organ nakli olanlar hariç) yasaklama/kısıtlama kararı kapsamı dışında bırakılmasına, 

b. Bu kapsamda olan vatandaşlarımızdan yasakların yürürlüğe girmesiyle kendi ikameti 

dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu 

olanlar 112 acil arama hattı ve Vefa İletişim Merkezi üzerinden taleplerini iletmesine, 

bu taleplerin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş 

birimleri, karakol komutanlıklarınca değerlendirilmesine; 

İhtiyaç karşılayacak kimsesi ulunmayan vatandaşların temel 

ihtiyaçlarının karşılanması sürecinin Kaymakamlığımız başkanlığında 

oluşturulan  ‘Vefa Kondisyon Grubu’ tarafından yönetilmesin, bu 

grubun kararı görevlendirmesi, koordisyonu olmadan hiçbir kurum 

kuruluş. STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmesine, 

Kaymakamımız tarafından görevlendirilecek tüm kamu sivil görevlilere; 

görev belgesi/yaka kartı düzenlenerek, bu görevlilerin isimleri ve görev 

alanları ilgili bilgilerin mahalle muhtarlarıyla paylaşılmasına, 

2. T C Sağlık Bakanlığı talimatı gereğince; 

Yeni koronavirüs hastalığı olarak bilinen hastalığa neden olan COV1D-19 

virüsüne karşı alınabilecek önlemlerden biri de güvenli su, sanitasyon ve 

hijyenik koşulların sağlanması olduğu, mevcut durumda Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) verilerine göre, COVID-19 virüsünün içme sularında bulunduğuna dair 

bir kanıt bulunmasa da bu virüsün özellikle dezenfeksiyon ve standart arıtmaya 

duyarlı bir virüs tipi olduğu ve dezenfeksiyon işlemlerinin bu virüse karşı etkili 

olduğu düşünüldüğünden, içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasından 

başlayarak; suyun dağıtım, toplama veya tüketim noktasında arıtılmasında 

tedbirlerin elden bırakılmaması, bununla birlikte suyun dezenfeksiyonundan; 

a. Tüketime sunulacak sularda dezenfeksiyon işlemlerinin sürekli ve etkili 

yapılmasına, 

b. Etkin dezenfeksiyon için şebekede serbest klor düzeyinin en az 0.3- 0.5 

ntg /L ol m ası n ı n sağl anmasına, 

e. Güvenli şebeke sistemlerinin bulunmadığı yerlerde; içme kullanma suları 



kaynatıldıktan sonra tüketilmesine veya klor tabletleri ya da %1’lik klor 

solüsyonu kullanılarak suyun dezenfeksiyonu sağlanmasına, 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından il/ilçe 

belediyeleri ile işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk ve zabıta 

birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa 

meydan verilmemesine. 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve 

kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Htfzıssıhlıa 

Kanununun 282. maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin 

kolluk kuvvetleri marifetiyle de yerine getirilebilmesine, 

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe 

grimsine, 

   Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

        BAŞKAN                                              Ü Y E                                      Ü Y E 

    Cengiz ÜNSAL                                  Mustafa ALLAR                Uzm. Dr. İrfan İLTER                  

       Kaymakam                                      Belediye Başkanı                İlçe Sağlık Müdürü V. 
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Milli Eğitim Müdürü                              Veteriner Hekim                               Serbest Eczacı 


