Duyuru!
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 18/08/2020
Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 18 / 08 / 2020 tarihinde Vali V. Mehmet Fikret
ÇAVUŞ Başkanlığında Valilik Makamında toplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19
salgınını pandemi olarak ilan etmiş ve ülkemizde hızlı reaksiyon göstermiş olup, ülke
genelinde seri tedbirlerin alınması gerekli olmuştur. Bu nedenle ilimiz için İl Umumi
Hıfzıssıhha Meclisimizce;
Covid 19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek
suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk
sağlığını ciddi anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze vb. sosyal
faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın
yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı
açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiştir.

l-Covid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan
vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde 18.08.2020
tarihinden itibaren; düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet, cenaze, taziye vb. gibi toplu olarak
bulunmaya neden olacak merasimlere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç
(büyükbaba, büyükanne, anne, baba, hala, amca, dayı, teyzesi oldukları)katılımlarının
yasaklanmasına ancak yakın akraba merasimlerine katılımlarının 1saat ile sınırlandırılmasına,
Covid-19 hastalarının ve/veya temaslılarının cenaze merasimleri ve taziye başta olmak üzere
düğün, nişan, sünnet vb. etkinliklerine katılımlarının tamamen yasaklanmasına,

2- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız 18.08.2020 tarihinden itibaren;
07:00-10:00 ile 16:00-18:30 saatleri arasında toplu taşım araçlarım kullanmalarının
kısıtlanmasına, aşağıda verilen durumlarda toplu taşıma kısıtlamasından muaf tutulmalarına;
a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile
sevk olan ve veya daha önceden alınmış doktor randevusu kontrolü olan veya ağır hastaları
olanlar,
b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine
katılmak için toplu taşımayı kullanacak olan,
c) Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan,
ç) İl dışından gelmiş olup ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (yolculuk bileti,
geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
d) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
e) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

f) Kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği,
mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç
duyulan kamu görevlileri,
g) 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf,
tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını
gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle
belgeleyenler,
3-65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; pazaryeri, AVM, vb. toplu
alışveriş mekanlarında 16:00-18:00 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına,
4-65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uyulması zor
olan çay ocakları vb. girişlerinin kısıtlanmasına,
Yukarıda alınan bu kararlara uyulması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre
Kanunun ilgili maddeleri kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

