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T.C. 
TURHAL KAYMAKAMLIĞI  

İlçe Sağlık Müdürlüğü 
 
 
 

TURHAL İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI 
 

KARAR TARİHİ: 29.07.2020                     KARAR NO: 2020/47 
 
 

Turhal İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıda adı, soyadı ve unvanı bulunan kurul başkan ve üyelerin katılımıyla 
29.07.2020 tarihinde toplanarak gündem konusu olan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili olarak aşağıdaki kararları 
almıştır. 
  
1-Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili olarak ilçemiz Kat Köyünde pozitif vaka sayılarında meydana gelen 
ani artış nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkmaması ve salgının yayılımının önüne geçilmesi amacıyla aşağıdaki tedbirlerin 
alınmasına karar verilmiştir. 

 
2-Kat Köyünde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72. ve ilgili diğer maddeleri gereğince 30.07.2020 tarihi saat 
12.00 itibariyle 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, 

 
3-14 günlük karantina süresinin bitiminde (13.08.2020 Perşembe günü) durumun tekrar değerlendirilmesine, 

 
4-Sosyal mesafeve hijyen kurallarına riayet etmek, maske takmak ve diğer koruyucu sağlık kurallarına uymak şartı 
ile; 

 
4-1-Köy sınırları içerisinde kalmak şartı ile Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerine devam edilebilmesine,   
 
4-2-Üretici birlikleri ile şahısların besicilerden sütlerini sadece bir görevli marifetiyle toplayabilmelerine, 
 
4-3-Hasatı yapılan tarım ürünlerinin sebze haline sadece bir şoför tarafından sevkinin yapılabilmesine, 
 
4-4-Kurban kesimi yapılabilecek Kurban Bayramı günlerinde temasın engellenmesi amacıyla kurban kesimi için hissedar her 
aileden en fazla iki kişinin refakat etmesine, köy dışından gelen her kurban hissedarlarından ise sadece ikişer kişiye izin 
verilmesine, 
 
4-5-Köydeki besicilerin köy dışına satmış oldukları kurbanlıkları bir şoför ve bir refakatçi eşliğinde sevk edebilmelerine, 
 
4-6-Testi Pozitif çıkan kişilerle temaslı olmamak, testi pozitif çıkan kişilerle temaslı olanlarla temaslı olmamak ve COVID-
19 semptomu veya belirtisi göstermemek şartıyla kamu ve özel sektörde çalışanların işyerlerine gidip gelebilmelerine,  
 
4-7-Karantina süresince bireysel olarak ibadet yapılabilmesine, toplu olarak ibadet yapılmamasına, sadece Cuma Namazı ile 
Kurban Bayramı namazının kişiler arasında en az 1,5m mesafe olması, maske takılması, diğer hijyen kurallarına uyulması, 
herkesin kendi seccadesini getirmesi, tokalaşma ve kucaklaşma/sarılma yapılmaması şartıyla kılınabilmesine, 
 
4-8-Temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla testi pozitif çıkanlar ile testi pozitif çıkanlarla temaslı olanlar haricindeki 
kişilerin bakkal ve marketlere gidip gelebilmelerine ve köy içerisinde tarımsal, hayvansal ve ticari faaliyetlere devam 
edilebilmesine,  
 
4-9-Mezarlık ziyaretlerinin bireysel olarak yapılabilmesine, 
 
4-10-Düğün, nişan ve sünnet gibi toplu organizasyonların karantina süresince yapılmamasına, 
 
4-11-Sarıçiçek Köyüne gideceklerin/geleceklerin Kat Köyü sınırları içerisinde hiçbir kimseyle temas etmemek şartıyla 
Jandarma kontrol noktalarından geçiş yapabilmelerine, 
 
4-12-Kurban derisi toplama faaliyetlerine karantina süresince müsaade edilmemesine, 
 
4-13-Umuma açık kahvehane, çay ocağı, berber, lokanta, mesire ve ziyaret yerlerinin karantina süresince faaliyetlerinin 
geçici olarak durdurulmasına, 
 
4-14-Testi Pozitif çıkan kişilerle temaslı olmamak, testi pozitif çıkan kişilerle temaslı olanlarla temaslı olmamak ve COVID-
19 semptomu veya belirtisi göstermemek şartıyla sınav ve mülakatı olanların belgelerini göstermeleri suretiyle çıkış ve 
girişine izin verilmesine, 
 
4-15-Karantina süresince kişilerin hane ziyaretlerinde bulunmamalarına, 
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5-Aciliyet arz eden durumlarda (sadece hayati öneme haiz sağlık sorunları nedeniyle 112 Acil Sağlık ekibinin hastanın 
hastaneye naklini uygun görmesi durumunda ve birinci derecede yakınının vefatı halinde) köy sınırları dışına 
çıkılabilmesine, 

 
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilgili diğer mevzuat gereğince idari 

para cezası uygulanmasına ve gerekli olan hallerde adli işlem başlatılmak üzere adli makamlara bildirimde bulunulmasına, 
 

Ayrıca alınan kararların gereği için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, İlçe Jandarma Komutanlığı’na, Kat Köyü Muhtarlığına, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine ve bir örneğinin Valilik Makamına 
gönderilmesine; 

 
Oy birliği ile karar verilmiştir.29.07.2020 
 
 
 
 


