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KARAR

il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunun 26' Maddesi

gere[i; Sayrn Vali Yardrmcrsr Hasan ME$ELi bagkanh[rnda I[drr Valili$ Toplantr

ialonunda 
'27.04.2022 

Qargamba gtini.i saat l0:00'da toplanmrg olup gtindemdeki konular

gOriiqtilerek agalrdaki kararlar altnmrqttr.- 
Koiona vir1s-(Covidlg) salgrnr siirecinde toplumsal hayatrn igleyiqine iliqkin usul ve

esaslar, salgrrun genel seyri-ve Safihk Bakanh[rmn onerileri do[rultusunda igiqleri

Bakanl[rnca yayrmlanan Genelgeler belirlenmiq ve ilimiz Hrfzrsrhha Kurulu ile hayata

gegirilmigtir. Saigrnla miicadele stirecinde en dnemli etkenler arastnda yer alan maske

krilur,-rna dair usul ve esaslar salgrnrn son donem seyri ve Sa[hk Bakanh[rnrn dnerileri

goz oniinde bulundurularak 04.03.2022tarihli ve 2590 sayrh igiqleri Bakanh[r Genelgesi ve

6u do[rultuda ahnan 2022-103-0l sayrh il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu Kararlanmtzla

yeniden dtizenlenerek agrk alanlarda maske kullanrm zorunlulu[u kaldrnlmrqtr'

Sa[lrk Bakan|frnn26.04.2022tarihli ve E13588366-149-581 sayrlt,yaztsrnda ise;

"Pandeminin geldi[i noktada, salgrnrn etkisinin azalmast, aqtlamantn yaygtnlaqmast,

toplumsal hayati eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte altnan dnlemlerin diinyada

oliufiu gibi tilkemizde de toplumun her noktasrnda krsttlama qeklinde de[il bireysel dtizeyde

uygulu*usr 6nemli hale gelmiqtir. Bu nedenle ileri yaqlardaki kiqiler ile kronik hastah[r,

trastatrt< giiphesi ve riskli gruplarla temast olanlartn hem kendini hem de gevresini korumak

igin maske kullanmaya devam etmeleri ve hatrrlatma dozlannt yapttrmalarmt bireysel

sorumluluk gergevesinde onemlidir.Bu kapsamda .26.04.2022 tarihli COViDlg Bilimsel

Danrgma Kurulu dnerileri do[rultusunda;

Agrk ve kapah alanlar dahil olmak izere ttim alanlarda, tiim okullarda maske

zorunlulu[unun ti.imtiyle kaldrnlmasr, ancak iilkemizdeki gtinli.ik vaka sayrsr 1000'in alttna

di.igene kadar bir mtiddet daha toplu taErma araglan ile saghk kuruluqlannda maske

kullanrmrna devam edilmesi, kapah. alanlarda maske kullanrmrna dair usul ve esaslann

aqa[rdaki gekilde de[iqtirilmesi bildirilmektedir."hususlan iletilmiqtir.
Bu kapsamda;

igiqleri Bakanh[rnn 27.04.2022 tarihli ve 29420 saytlt ve 7784 sayir Genelgesi

do[rultusun da 27 .0 4 .2022 tarihinden itibare n ;

1- Toplu tagrma araglarr ile sa[hk kuruluglan harig olmak tizere di[er ttim kapah

alanlarda maske zorunlulu[u uygulamaslnln sona erdirilmesine,
2- Toplu taqrma araglan ile sa[hk kuruluglarrnrn kapah alanlannda ise yeni bir karar

alrruncaya kadar(gtinli.ik vaka sayrsr 1.000'in altrna diigmesi halinde) maske kullanma

zorunlulu[una devam edilmesine,
Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemesine ve ma[duriyete neden

olunmamasrna, ahnan kararlara uymayanlara Umumi Hrfzrsrhha Kanunun ilgili maddeleri

gere[ince idari iqlem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davrantglara iligkin Ttirk Ceza

Kanunun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baglatrlmasrna;

Oy birli[i ile karar verilmiqtir. 
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