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DADAY KAYMAKAMLIĞI 

Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliği 

 

 

KARAR NO  : 04 

KARAR TARİHİ :16.03.2020 

                                                                  

 

İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

  

          İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 16.03.2020 günü saat 12.00’da Kaymakam Kemal 

BALABAN başkanlığında aşağıda; adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki 

ile toplandı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.  

 

   GÜNDEM: 

          1- Kovid-19 (Koronavirüs) hakkında alınması gereken önlemler 

           

   KARAR: 

1- Ek-1’de yer alan Kastamonu Valiliği’nin 13.03.2020 tarihli ve 89650301-249-E.2785 

sayılı yazısı ile Ek-2’de yer alan 14.03.2020 tarihli ve 89650301-249-E.2796 sayılı 

yazısındaki kararların uygulanmasına, 

2- Mart ayı itibariyle umre dahil yurt dışından gelen vatandaşların tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarınca Toplum Sağlığı Merkezine bildirilmesine, 

3- Mart ayı itibariyle umreden ve yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük izlem 

süreleri boyunca takiplerinin İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Emniyet 

Amirliğince yapılmasına,  

4- Umreden ve herhangi bir ülkeden gelen vatandaşların Sağlık Bakanlığı’nın 28.02.2020 

tarihli ve 13588366-134.02-E.212 sayılı “Umre İbadetinden Dönen Vatandaşlarımıza 

Uygulanacak Tedbirler” konulu yazısında belirtilen tedbirlere uymaması halinde 1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 284 üncü maddesinde yer alan “66 ve 67 inci 

maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmağa 

salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanununun 195 inci 

maddesi mucibince cezalandırılır.” hükmü uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulmasına, 

5- Belediyeden kalabalık kapalı ortamlarda bulunulmaması, umre dahil yurt dışından 

gelen vatandaşlara 14 gün boyunca ziyarete gidilmemesine dair anonsların 

yapılmasına, 

6- Belediyenin kamu kurum ve kuruluşları ile tüm hizmet ve görev araçlarının düzenli 

aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerini sağlamasına, 

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların topluma örnek olma açısından hijyen 

kurallarına azami dikkat etmesine (tokalaşmaması, ellerini sık sık su ve sabunla 

yıkaması veya alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemesi, öksürme, aksırma gibi 

durumlarda tek kullanımlık kağıt peçete kullanması vb.) karar verilmiştir. 

 

İş bu kararların; gereği için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, bilgi için Kaymakamlık 

Makamına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 



      

  

 

 

 

 

                Başkan                                                   Üye                                               Üye 

     Kemal BALABAN                     Dr.Muhammed Enes GÜNEŞ                Hasan Fehmi TAŞ 

            Kaymakam                                  Daday TSM Başkanı                        Belediye Başkanı   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                       Üye                                                        Üye 

       Hasan Sabri KÖKSAL                                 Hüseyin DEMİR 

            Veteriner Hekim                                       Serbest Eczacı                                                    

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 


