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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 10.04.2020 Cuma günü saat 11:00’ de Küre Kaymakam V. Hayrettin 

Buğra GÜZEL, Başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile olağanüstü olarak toplanarak 

gündemde belirtilen konuları görüşerek karara bağlamıştır. 

                                                                    

GÜNDEM MADDELERİ 

 

İlçemizde Koronavirüs (COVİD-19)  ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi; 
 

       ALINAN KARARLAR 

 

Koronavirüs (COVİD-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal 

hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına 

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; 

 

 1-01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan yada sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu    

bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar 

eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine 

gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları 

üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental 

retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş ‘’Özel gereksinimi’’ olan çocuk ve gençlerimizin 

ebeveyn ve bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında 

bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe 

kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden 

çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, il sınırlarımız içinde araçla seyahat etmelerine izin 

verilmesine, 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda yer verilen özel gereksinimleri 

sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen, çocuk ve gençlerimizin getirilen sokağa çıkma 

yasaklamalarından muaf tutulmalarına; 

2-Sokağa çıkma yasağı bulunanlardan olup karara uymayan 15 yaş altı çocuklarımıza uygulanacak 

cezai müeyyidenin, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 11’’Fiili işlediği sırada 15 yaşını 

doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanamaz’’ hükmü gereği veli/vasisine 

uygulanmasına; 

3-01.01.2000 tarihi sonrasında doğanların geçici bir süre ile sokağa çıkmalarının yasaklanması 

sebebiyle sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin 

aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntı yaşanmaması için; ilçemiz 

genelinde 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden biri eşliğinde bebek veya çocuğunun aile 

hekiminin daveti üzerine aile sağlığı merkezine gelip gidebilmeleri için geçecek sürelerde sokağa 

çıkma sınırlandırılmasından istisna sayılmalarına,  

 

 



 

4-İlçemizde ticari maksatlı maske tedariki ile market vb. yerlerde ücretli satışın yasaklanmasına; 

5-Hayvan pazarlarının kapanmasından dolayı kasaplık hayvan ihtiyacını karşılamak üzere celeplik 

belgesi olanlar ile mezbahane işletmecisinin komşu il ve ilçe sınırlarında günü birlik kesim amaçlı 

hayvan getirip götürmesi için seyahatlerine izin verilmesine; 

6-İlçemizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlardan 14 yaş altı çocukların anne babalarının 

çalıştıklarını gösterir belgeleri (işyeri kimliği, sgk kaydı vb) ibraz etmeleri halinde bu çocukların 

bakıcıya, yakın akrabalara götürülüp getirilmesine izin verilmesine, getirip götürme işlemlerinde 

mümkün olduğunca araç kullanılmasına aracı olmayanların ise bu madde amacı dışında hareket 

etmemelerine,  

İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve 

kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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