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                                      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

           İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Ali ARIKAN başkanlığında 21/03/2020  

Cumartesi günü saat 23:.00’da üyelerin iştirakiyle olağanüstü toplanarak daha önce alınan 

kararlara ek olarak aşağıdaki kararları almıştır. 

           Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit 

etmeye devam eden Kovid-19 adı verilen Coranavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak 

ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, 

İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka 

devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda ilçemiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki kararların 

alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

 

1- 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer 

hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer 

hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanmak suretiyle kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal 

hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, 

zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri 

hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler. Bu durum 

salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız 

hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde 

bozulmasına sebep olması nedeni ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci 

maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü 

vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın 

ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım 

araçları ile seyahat etmeleri ve sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir. 

Ancak uygulamaya yön verecek Valilik Kararlarının; 21.03.2020 ve 5762 sayılı 

Genelge ile ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen kişiler arasında 

yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti 

ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan (kanser hastaları ve 

organ nakli olanlar hariç olmak üzere) kamu görevlileri (başta doktorlar olmak üzere 

sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet 

kuruluşları görevlileri vb.) göz önünde bulundurularak istisnalar içerecek şekilde 

alınması sağlanacaktır. 

2-  İçkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane,tost salonu,çiğ köfte-döner-

kokoreç salonları,fast food işletmeleri ve benzeri işyerleri, 21.03.2020 Cumartesi günü 

saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin 

oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceklerdir. Bu nedenle tüm lokanta ve 

restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları 

sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmeyeceklerdir. 



3-  Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile Manisa Eczacı Odasının koordineli olarak aldığı 

kararla; normal mesai saatleri içinde ve nöbetlerde, hastaları eczane içine almadan ilaç 

hizmeti kapıdan devam ettirilmesi; hastaların eczane dışında en az 1 metre mesafe ile 

beklemeleri için gerekli önlemin alınması; hastaların eczane içinde beklememeleri için 

içerideki bekleme koltuklarının kaldırılması sağlanacaktır. 

 

 

     Kararların ve kararlara uymayanlar hakkında ilgili yasa hükümlerine göre işlem 

yapılacağına; belediyelerimiz ve genel kolluk kuvvetlerinin iş birliği içinde kararların 

uygulanmasını  ve takip etmelerine, 

    Yukarıdaki kararlara uymayanlar hakkında ilgili yasal hükümlere göre cezai işlem          

uygulanmasına, 

    Kurulumuzca karar verilmiştir. 

 

İLÇE HIFZISSIHHA                              Ü  Y  E                                            Ü  Y  E 

KURULU BAŞKANI                          

Ali ARIKAN                                  Dr.Cenk Uğur ÇELİK                         Necati SELÇUK 

Kaymakam.                                    İlçe Sağlık Müdürü                              Belediye Başkanı 

 

    Ü  Y  E                        Ü Y E                             Ü  Y   E                              Ü  Y  E                    

Mustafa KILIÇ        Akif KILIÇASLAN          Kübra İLTER                    Ahmet YILDIRIM     

Milli Eğt.Müd.        Sarıgöl İlçesi Muhtarlık     Serbest Eczacı                   Hükümet Veterineri   

                                 İşleri Şube Müdürü 

 

 

 


