KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI
KARAR TARİHİ: 15/03/2021
KARAR NO
: 20
İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 15/03/2021
tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin iştiraki ile gündemdeki
maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır.
KARAR
1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine toplantısında
yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs
Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre İlimiz ( yeni bir karar
alınıncaya kadar) orta risk grubunda yer almıştır. Bu doğrultuda salgınla mücadele süresince
İlmizde alınan bazı tedbirlerin esnetilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda;
1- "İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle
idari izinde olan tüm personellerin (yıllık izinde oldukları süre hariç) il dışına çıkmamalarına, il
dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı onay almalarına,
dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 (yedi) gün evde karantinada
kalmalarına ve bu sürenin yıllık izinden sayılmasına; yazılı onay almadan il dışına çıkan personele
ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyide uygulanmasına, ayrıca kurumları
tarafından disiplin soruşturması açılmasına, ikamet adreslerine dönüşlerinde ise kişinin en az 7
(yedi) gün evde karantinada kalmasına..." konulu 28.08.2020 tarih ve 95 sayılı İl Hıfzıssıhha
Kurul Kararının tüm maddelerindeki hükümlerin iptaline,
2- Ayrıca İlimiz sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak sağlık alanında uygulamalı
eğitimler (staj) için alınan 04.03.2021 tarih ve 17 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 3.
maddesindeki hükmünden; sağlık çalışanların kendisi veya çocukları ile şehit ve gazi
çocuklarının muaf tutulmasına,
Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi
gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin uygulanmasına;
Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir.
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