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iL uMuMi HIFzISsIHHA MEclisi KARARI

Il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesine
istinaden,Sayın Vali Mustafa ÇİFTÇİ Başkan| ıpında. 26103/2020 tarihindesaat l0:00'da
Valilik Binası Toplantı Satonunda Q!ğ!@olarak toplanmış, gündemindeki konular
görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Çin'in Wulıan kentinde baş|a1.,aıı Coronaı,iriis (Kovid-l9) salgını. birçok ülkede hız|a 1al,ıIım
göstererek tiim Düııyayı ıehdit etmel,e devaıı,ı etnrekte. hu saIgın Diinı,a Sağlık Örgüt(i
taratlndaır pandenıi olarak nitelendiri|ınekıedir.

Birçok ülkedc olduğu gibi ülkemizde de insan hal,atı açısındaıı son derece tehlikeli olan ıcııi
lip Koıonaviriis (Koıid-l9,1 salgını nedeniılc tünr diin} ada can kavbı r,e vaka sa\ısı artn]aya
deı,aın etmekledir. Kor,id-l9 salgınında en tcı,ı,ıeI risk ıınsuru virüsüıı bulaşıcı |ığıırı n

1,üksek/hızlı olnrası ııedeııi1,1e vataırdaşlarıınızı n toplu olarak btıluııdtığu nıekdıılar/alanlıırdır.

İlinıizde: söz koırrısu salgıırı önlemek. r,atandaşIaı,ıırrızıır lıal,atlarını tehdit etınesiııi
engellenrek için gerekli ıedbirler ivedilikle alınmakta ıe bıı kapsamda ul.ulması gereken
kurallar belirlcnerek r. atanclaşların,ııza dur,ı.ırulmaktad ı r.

\"aşııı,ıaı,ı sa]ı.ıınııı biran iince eırgeIleırnıesi. ıatanclışlaıınıızın koruııması- olıısı etkilcrinin
azaltılınısı için aşağıda beliırilen ilavc tedhirlerin alııııııası ucrekli görülmüştür. Bu kapsamda,

MADDE l-İl. ilçe ı,e belde belediveleri i e nıahalli itlare birlikleri meclisleri ile İl Genel
Meclisinin Nisan. Malrs ı,e Haziran al,ı ıoplaııtı ları nın eılelenıııesine. bu si,ireçıe ırıahalli
idarclcrin göreı,lerinin aksanraması/deı,aıı ı içiır nıeclisin toplaıımasının çok zoruıılu olduğu
haIlcrde. ilgili nıevzuatı çerçevesinde olağanüstii ıoplantı 1,apılı-nasına \.e gerekli sağlık
tedbirleriı,ıin ırl ınııasıııa.

MADDE 2-Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tanmsal üretimde çalışan vatandaşlaıımıztn
barınma. çalışma alanlanrun İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından sürekli kontrol edilmesine.
virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu değerlendirilen alan|arda İl Saglıl< Müdürlüğü. İlçe
Sağlık MüdürlüğiVToplum Sağlığı Merkezleri ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin
alınmasına,

MADDE -l-Kolluk kuwetleri ileil Sağlık Müdürlüğü ve ilçe Sağlık Müdürlüğii/Toplum
Sağlığı Merkezi personellerinin katılımıyla kontrol ve denetim ekibi oluşturulmasına,
oluşturulan bu ekipler tarafından;hem virüsün yayılımının kontrol edilmesi, hem de trafik
kazaları ve mevzuatı yönünden tanm işçilerinin ulaşım koşullarınınyakinen kontrol ve takip
edilmesine,gerekli tedbirlerinalınmasına,

lllAl)l)L-Çiftçileıin üretim alanıııa ı-,rişiıııini kısıtlanıavacak çe lrasal edilen iirtinler ile
tırınlsal girtlilcı,in pazara tılaşınııılı cııucIlcnıcr ccck şckilılc.İl/ilçe Tanm Müdürlüklerinin
kontrol ve takibinde tarıınsal üretinıin aksatıin,ıadan r,üriitiiInıcsine.



}!Al)l)ta s-İlimizde aile hekimliği kapsamında birinci basamak sağlık hizrııetinin sunulduğu
aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerince; 08:00 - l0:00 saatleri arasında sadece koruyucu
sağlık hizmetlerinin (aşı, bebek takibi, gebe lohusa izlemleri), saat l0:00'dan sonra muayene
işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

MADD1] 6-[]u kararııı bilgi için Sağlık l}akanlığına ı,e Içişleri Bakanlığına. gereği için
Çorum Bcledil,e Başkanlığına. İl Jandarmiı Konıuıanlığına. İl Enıııileı Miidiirliiğiine. ('tıruın
İl Özel İdaresine. Çoruın İl Tarıın ı,e Orı,ııan Müdüılüğiine. İl Saglık Müdürlüğüne (Halk
Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı. Sağlık Hizn,ıetleri Başkanlığı. Kamu Hastaneleri l}aşkanlığı.
[)cstck Iliznıetlcri Başkanlığı1. İl Villi ngiıim Miidiirlüğünc. İl Basın vc ItalkIa ilişkiler
M i.idiirliiğüne.Çoruın Kövlere Hizmet Götüı,n,ıe t}irliğine. İlçe Ka1,,nıakam|ı klarına. İlçe ve
Belde Beledil,e Başkanlıklarıı-ıa. Çorunı 'i'icaret ve Sanal,i Odasına. Çorum Esııat' ı e
SanatkArlar Odaları Birliğine. Çoruııi Şoliırlcr ve Naklivccilç.r Odasıııa göı,ıderilıııesinc o1,

hirIiği ilc karar verilııiştir.


