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06.05.1930 tarih ve l489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren l593
Sayıh Uınuııri Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereği: Dünya Sağlık Örgütti
taratıııdaıı paııdemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-l9
adı r,erileı-ı Koronavirüs salgınından vatandaşlarımız korumak ve salgının yayılmasıırı
eııgelleırrek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri. İçişleri Bakanlığınıır
ı.ıygulaınaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşnra ı,e
ytiksek yayılma hızına sahip olması göz önünde bulundurularak, İlçemiz sağIığını ilgilendiren
koıruları değerlendirmek izere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Kaymakanr Fatih
AKKAYA'nın Başkanlığında |7.0|.2022 günü saat l5:30' da Kaymakamlık Toplantı
Salonunda aşağıda imzası bulunan kurul üyelerinin katılımı ile gündemindeki konuları
görüşerek ilçemiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15l0112022 tarih ve 22954 sayı|ı
geııelgesi ile. koronavirüs salgınıntn son dönem seyri ve topluın sağlığına olan etkisi ile
koııuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık
Bakanlığıııın. değerlendirmelerini içeren |410|12022 tarih ve |49-82 sayılı yazısında:

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı
geçirmemiş kişilerden ;

Uçak" otobüs. tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri
şehirlerarası seyahatlerden önce,

Konser. sineı-ıra ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce.

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretınen" servis
şoförü. teınizlik personeli vb.),

']'üııı kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak
kişilere PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilıııiştir.

Blı çerçevede: 202ll35 ve 2021136 sayılı
hü kümlerin in uy,gulamadan kaldırılmasına karar veri lmiştir.

kararlarımızın tüm

Yukarıda 1,azılı kararlara uymayanlar hakkında Unrumi Hıf2ıssıhha Kanununun 282
ırce idari para cezası verilmesi başta olmak üzere a
ıııaddeleri gereğince işlem yapılacak" konusu suç

ı-ıııddesi gereği
kıııtıı-ııııı i|ıili

&
ykırılığın duruınuna göre't.§\a.n 

da,u raııışlara



"/ T.C.
SOMA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu

KARAR TARİHİ
KARAR |t{O

z 17.0|.2022
:2022l|

KARAR

ilişkin Ttiık Ceza Kanunun 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır
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