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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.
Maddesi gereği 02.04.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak
Koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını
engellemek amacıyla aşağıda belirtilen kararları almıştır.
1) İlimizde de yaygın olarak görülmeye başlayan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile
mücadele kapsamında faaliyet gösteren umuma açık bakkal, market, fırın ve unlu
mamül üretim ve satışı yapılan işyerleri ile her türlü ticaret yerleri sahip ve
çalışanlarında COVID-19 teşhisi konulması durumunda Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 76. Maddesi’nde yer alan ‘‘Etrafında bulunanlara sari ve salgın
hastalıklardan birini nakle vasıta olduğu muhakkak olan kimseler muvakkaten ve bu
zail oluncaya kadar meslek san’atlarının icrasından hıfzıssıhha meclisleri karariyle
menolunur.’’ hükümlerine göre Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi tarafından en kısa
yoldan yapılacak bildirimler (telefon, fax, mail vb.) ile COVID-19’un görüldüğü
işyerinin sahip ve çalışanlarının izolasyon ve tedavi süresince meslek ve san’atını icra
etmesinin Belediye sınırları içinde Belediyelerce, Belediye sınırları dışında da
Zonguldak İl Özel İdaresince önlenmesine,
2) Yine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 86. Madde’sinde yer alan ‘‘ İçinde sari ve salgın
hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve
yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları
ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya belediyelerce yapılıp,
masarifi, maliye memurlarınca Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. ’’
hükümleri doğrultusunda faaliyeti sırasında COVID-19 teşhisi konulan sahip ve
çalışanı bulunan her türlü işyeri ile varsa bitişiğindeki iş yeri ya da binanın hastalığın
yayılmasını önlemek amacıyla kapatılıp ıslahının (dezenfeksiyonunun) sahipleri
tarafından, imkân bulunmaması halinde Belediye sınırları içinde Belediyelerce,
Belediye sınırları dışında da Zonguldak İl Özel İdaresince yapılmasına,
3) Alınan kararların Valilik, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri ve İl
Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
4) Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
Alınan kararın birer suretinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. 02.04.2020

