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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 
 

KARAR TARİHİ   : 10/09/2020 

KARAR NO            : 2020/79 
GÜNDEM               : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Karantina kurallarına uymayan 

kişiler ve geçici süre ile ilimizde ikamet eden Covid-19 Pozitif vakaların yurtlarda konaklaması hk.) 
 

 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal 

hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 

 

Bu kapsamda,  

 

1. Covid -19 testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak toplum sağlığını tehdit eden kişilerin, 

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenecek yurtlarda karantina süresinin tamamlanmasının 

sağlanmasına ve yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafların da kendilerinden tahsil 

edilmesine, 

 

2. Evde İzolasyon kararı ilimizde alınan ve konaklama imkanlarına sahip olmayan (İlimizde geçici süreyle 

ikamet eden; Mevsimlik tarım işçileri, Seyahati sırasında ilimizde muayene olan v.b.  ) kişilerin Nevşehir 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenecek yurtlarda karantina süresinin tamamlanmasının 

sağlanmasına, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masraflarında alınmamasına, 

 

3. İlimizde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın saat 07:00 - 09:00  ile 16:00 - 18:00 saatleri arasında toplu 

taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, 

 

 Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, İl Özel İdaresi, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay 

Derneği Nevşehir Şubesi, Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf  Odası ve Köy ve Mahalle Muhtarlıkları 

ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak 

uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine, 

 

 

 

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. 

maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  


