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İl Umumi Hı!)ıssıhha Meclisi; l593 sayılı Uııumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden,
Sayın Vali Mustafa ÇlFTÇİ Başkanlığında, 3010312020 tarihinde saat I5:30'da Valilik Binası Toplanıı
Salonunda Q!4!ful$S olarak toplanmış. gündemindeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar
alınmıştır:

Çin'in Wuhan kenıinde başlayan Coronavirüs (Kovid-l9) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek
tiirn dünyayı tehdit ctmcye devam etmekte, bu salgın Dünya SağIık Örgütü urafından pandemi olarak
nitelendirilmekted ir.

iL uMuMi HIFzIssrHHA MEcLisi KARARI

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derecc tehlikeli olan 1,eni tip
Coronaürüs (Kovid-l9) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sal,ısı artmaya devam
etmektedir. Coronavirüs (Koüd-l9) virüsünün en temel özelliği. fiziksel temas. hava yolu vb. yollarla
çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok htzıı anmasıdlr.

Bu salgının yayılmasının enge|lenmesinin en etkili yolu ise sosya| hareketliliği ve insanlar arast teması
azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayı|ımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi
gereksinimi anmakta: vaıandaşlarımız hayatlarını kaybehe riski ile karşı kaşıva kalmakta. toplum
sağlığı ve kamu düz.eninin ciddi şkilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Özellikle Anadolu'nun ilçe.
kasaba, belde ve köylerine büyükşehirlerden bir akım gözükmekte. insan haraketliliği yaşanmaktadır. Söz
konusu bu haıeketlilik, Coronovirüs (Kovid-l9) salgının bulaşıcılığınt arttırmakta, virüsü yurdun çok
larklı nokta|arına, yerleşim yerlerine taş|makta, haslalığün yayılımını aılırmaktadır. Bu salgından,
ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek. toplum sağlığı ve kamu düzeni
korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti hasıl olmuşlur. AIınan önlem ve tedbirlere üm
vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir^ Bu kapsamda;

MADDE l- İ| Umumi l{ıfzıssıhha Meclisinin ?El03l2O20 tarih|i ve 2020ll3 sayılı Kararı ile alınan
tedbiılerin daha sıkı bir şekilde uygulanmasının sağlanması için; ilimiz giriş ve çıkışlarındaki aıaç ve
yolcu konırollerinin artıırılmasına.

MADDE 2- Coronovirüs (Kovid-l9) bulaşın olduğu tespiı edilen alanların, yerleşim yerlerinin ivedilikle
karantina altına a|ınmasına ve karantina uygulamasının basınla paylaşılmasına. gerekli duyuru ve
bilgilendirmenin derhal yapılmasına,

M{)DE 3- İlim;z merkez, ilçe. belde ve köylerine, il dışından geten kişilerin; kaymakamlıklar, kolluk
birimleri, belediye başkanlıkları ve muhıarlar marifeıiyle 14 (ondört) giin siireyle evde kalmalarının
sağlanmasına, konuyla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılmasına. evde ka|maları gerekıiği hususunun.
cami hoparlörleri, belediye anonsları ile vaıandaşlara du;ruruimasına.

MADDE 4- Taksi ve benzeri araçların şehirlerarast toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da
inıemet tabanlt uyguIamalar (yol arkadaşlığı vb.) vaslıasıyla yolcu alınmasına yönelik her ıürlü durumun
Belediye Başkanlıkları. kolluk birimleri. iigili meslek odaları taraindan önlenmesine,

MADDE ! Temel eğitim ve orta öğrctimde trkulların faaliyetlerine ara veri|diğinden, çocukların
marketlere ve pazar yerlerine getirilmemesinc. bu ıür yerlere çocukların alınmamasına.
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MADDE 6 Alınan bu kararlann; ko|luk birimleri tarafından hassasiyetie takip edilmesine, gerekli kontrol
ve denetimlerin anırılarak yapılmasına. uvgulanmasının sağlaı,ımasına.

MADDE 7- Alınan bu kararların. İlçe Kaymakam lık larınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile
koordinasyonunun sağlanmasına.

MADDE & Alınan bu karaıların, Belediye Başkanlıklarınca anons sistemiyle. İllİlçe Müftülüklerince
cami hoparlörlerinden haIkımıza duyurusunun yapılmasına.

MADDE 9- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına. gereği için Çonım Bclediye
Başkanhğına. İl Jandarma Komuıanlığına, İl Emniyeı Müdürlüğüne. Çorum İl Özel İdaresine. çorum il
Tarım ve orman Müdü.lüğüne. il Sağlık Müdürlüğiıne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanhğl. Sağlık
Hizmeıleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı. Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne, il ı,ıtifttıltıgone. il Basın ,e HalkIa ilişkiler Müdürlüğüne. il Sosyal Eıüt ve Proje
Müdür|üğüne. İlçe Kaymakam lıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkan lıklarına. Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasına, Çorum Esnaf ve Sanaıkirlar Odaları Birliğine. Çorum Şo{iirler ve Nakliyeciler Odasına
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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