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KARAR

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

gere[i; Sayrn Vali Yardtmctst Hasan ME$ELi bagkanh[rnda I[drr Valilifii Toplantr

salonunda 31.05.2022 Sah giinti saat 10:00'da toplanmrg olup gtindemdeki konular

gortiqiilerek aga[rdaki kararlar ahnmrqtrr.

Qin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya grkarak ttim diinyayr etkisi altrna alan

Covid-19 salgtntna dair tiim geligmeler yakrndan takip edilmig otup salgrnrn iilkemize girigi

ttim 'divil hava meydanlan, limanlar ve slnlr kaprlan teyakkuza gegirilerek olabildigince

geciktirilmigtir.

Ulkemizde ilk vakanrn gdrtilmesiyle birlikte Sa[hk Bakanh[r Koronavirtis Bilim

Kurulu tavsiyeleri rqrprnda Kabinede kararlaqtrnlan tedbirler ve bu tedbirlere ycinelik

denetimler igigleri Bakanhlr Genelgeleri marifetiyle ilgili kurumlara iletilmigtir.

Gelinen aqamada Covid-19 salgrnr kamu gi.ivenli[inin bir pargasl olan toplum saghgrnr

tehdit eden bir unsur olmaktan uzaklagmrg, bilumum sektore ve vatandaglarrmrza yonelik

tedbirler yerine bireysel korunmanrn yeterli olaca[r de[erlendirilmigtir.

igiqleri Bakanh[rnn 27.04.2022 tarih 29420 sayrh Genelgesi gergevesinde ilimiz
Hrfztssrhha Kurulu 27.04.2022 tarih 2022104-l sayrh karan ile "toplu to$tmo araqlan ile

sagl* kuruluslartrun kapah alanlarmda yeni bir karar almmcaya kadar (gunluk vaka saytst

1000'in altma dilsmesi halinde) maske kullanma zorunluluduna devam edilmesi" belirtilmigti.

Sa[ltk Bakanh[rnrn 30.05.2022 tarih ve E-13588366-149 sayrh yazrsrnda; son 3 gtinde

tilkemizdeki vaka saytlartrun 1000'in altrnda oldu[u ifade edilerek toplu ta$lma araglannda

maske zorunlulu[un kaldrrrlmasr ancak sa[hk kuruluqlannda maske kullanrmrna devam

edilmesi istenilmektedir.

Bu gergevede, igiqleri Bakanh[rnrn 30.05.2022 tarih ve 30939 sayrh Genelgesi

do$rultusunda; toplu taqtma araglannda maske takma zorunlulu[una iligkin uygulamaya son

verilmesi, sa[hk kuruluglarrnda maske kullanrm uygulamasrna devam edilmesi ve

uygulamada herhangi bir aksakhfa mahal verilmemesine,

Oy birligi ile karar verilmigtir.
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