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İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 12.11.2020 tarihinde saat 10:00 da Kaymakam  Erkan 

KAÇMAZ Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmiştir. 

           2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının 

yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle 

Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla 

mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. 

          Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler 

göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler 

belirlenmektedir. 

          Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 

alınması gerektiği değerlendirilmiştir. 

           1. İçişleri Bakanlığının İlgili Genelgesi ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda 

(kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, 

işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti.  

          Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde,   

sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin 

maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir.  

          Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için 

maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. 

          Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020   

tarihinden itibaren  İlçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde 

ve sokaklar (Afyon Cd., Cumhuriyet Cd., Gençlik Cd.), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu 

taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesine, 

          2. İçişleri Bakanlığının İlgili Genelgesi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa 

çıkmalarına yönelik uygulamanın ilçe bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, 

ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre 

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerektiği belirtilmişti.  

 

 

 

 

 

 



          Bu doğrultuda Kaymakamlığımız tarafından yapılan değerlendirme sonucu;  

         -Koronavirüs salgınının ilçemizdeki seyri göz önüne alınarak hasta ve temaslı kişi, ağır 

hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan 

artış nedeniyle; İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün 

içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa 

çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi kararı alınmıştır. 

          Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan kısıtlama kararının belirli aralıklarla gözden 

geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda aynı usulle kısıtlamanın 

kaldırılabileceğine, 

 

       3. Ortapınar Köyü Ek Sağlık Tedbirleri Hk. 

 

       İlçemiz Ortapınar Köyünde COVID-19 hastalığı vaka sayılarının artışta olduğu 
gözlenmiş ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 

27.10.2020 tarih ve 56 sayılı kararı ile sağlık tedbirleri artırılarak uygulamaya geçirilmiştir. 

 

       Ortapınar Köyündeki pozitif vakaların ve vaka temaslılarının artışının devam etmesi ve 

bulaş riskinin yükselmesi üzerine Kurulumuzca ek sağlık tedbirleri alınması uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda; 

 

       a- Ortapınar Köyünde bulunan camilerde; tüm vakit namazlarının cami içerisinde veya 

bahçesinde kılınmasının geçici bir süreliğine ertelenmesine; 

       b-Park ve bahçelerde oturmak, yürümek vb. faaliyetlerin geçici bir süreliğine 

yasaklanmasına,  

       c- Tarım ve hayvancılık faaliyetlerin en az kişi katılımı ile sosyal mesafe kurallarına 

uyularak ve maske takılarak yapılmasına,  

      d-Asker uğurlaması, kutlama gibi toplu cemiyetlerin yasaklanmasına, 

      e-Davetiyesi dağıtılmamış, yetkili makamlara henüz bildirimi yapılıp izni alınmamış düğün, 

nişan, sünnet vb. organizasyonlara izin verilmemesine, 

      f-Toplu sportif faaliyetlere izin verilmemesi ve halı sahaların kapatılmasına, 

 

      4. Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Sorgulaması Hk. 

 

          Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı koyulmuş yada temaslı durumundaki 

kişilerin toplumdan izole edilmesi üzerinde durulması gereken önemli dudulardan biridir. Bu 

doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı 

durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla; 

          Pazar yerleri/satış yerlerinde(sebze-meyve pazarı, sosyete pazarı vb.) pazar 

esnaflarında “Hayat Eve Sığar (HES)”sorgulaması yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 

 

 Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi 

gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır. 

  

       Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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