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KARAR 

          Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 14/11/2020 Cumartesi günü saat 13:00'da Yunusemre Kaymakamı 

Sayın Atilla KANTAY Başkanlığında 1593 Sayılı Kanunun 27. Ve 72. Maddeleri gereğince; aşağıda isim ve 

ünvanları ile imzaları bulunan üyelerin iştirakleriyle toplanmıştır. 

          Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) 

virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan 

sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği 

ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak 

vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve 

kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.  

         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 kapsamda İlçemizde 

Koronavirüs Hastalığının (Covid-19) yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak 

amacıyla; aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır 

            1- Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla tüm ilçemizde vatandaşlarımızın 

yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araç durakları ve pazar yerlerinde de sigara, tütün ve tütün mamullerinin 

içilmesinin yasaklanmasına, 

2- İlçemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait binaların girişlerinde; hizmet almaya gelen 

vatandaşlara ve ilgili kurum ve kuruluşların kendi personellerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması 

yapılmasına, 

- Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce mümkün 

olduğunca Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya e-Devlet uygulamasından 

(HES) kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına, 

- Hayat Eve Sığar (HES) kodu “riskli” görülen kişilerin kuruma alınmamasına ve filyasyon ekiplerine 

bildirilmesine,  

            Karar verilmiştir. 

 

            Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. 
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