İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO

: 01

KARAR TARİHİ

: 15.01.2021

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15Ocak 2020 günü saat 20:00’da Vali
Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
İçişleri Bakanlığımızın 15.01.2021 tarih 630sayılı genelgeleri doğrultusunda, koronavirüs
(Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek,
sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma
amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
1. İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge eki “Sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair
listeye”;
-

-

Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene
randevusu bulunan taşıtsahipleri,
Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma
hizmetleri meslekieğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim
kurslarına devam eden kursiyerlere yönelikhafta sonları düzenlenmesi zorunlu
olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulamasınavlarında görev
alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler,
Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak
üzere Bakanlığabağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları
devam eden uzaktan eğitim videoçekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini
yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunusağlayan
personel,hususlarının eklenmesine,

2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
5. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu
görevlileri tarafından yürütülmesine,
6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,
7. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında
kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Aslı imzadadır.
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