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KiLiMLi KAyMAKAMLIĞI

İlçe Sağlık Müdilrlüğü

Sayı : E-72936057-104.99
Konu : İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis

Kararı

ilçemiz 15.|0.202l tar,, 46";'jŞTl[#İjffi "Karbonmonol«sit Zehirlenmeleri"
konulu karar ömeğiyazımızekinde gönderilmekte olup gerekli hassasiyetin sağlanarak alınan kararlara
ivedilikle uyulması hususunda;

Bilgive gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Necdet Öz»Bıııİn

Kaymakam

EKLER
-Karar Örneği (l AdeQ
DAĞırnıı:
iKiliınli Kıymfunh§,Yıwİşltıl,,}ürfuhğd
-Kilimli Belediye Başkanlığı
-Kilimliİlçe Tarım ve Orman Müdilrlüğü
-Kilimli İlçe Emniyet Müdilrlüğil
-Kilimli İlçe Jandarma Karakolu
-Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdilrlüğü

\.z -rtlrtlli Eczanesi
-Kilimli Sos.Yard. Day. Vakfı Başkanlığı
-Gençlik Spor İlçe Müdiirlüğü
-Kilimli İlçe Müftültığu
-Çatalağzı Belediyesi
-Gelik Belediyesi
-Muslu Belediyesi

Kilinli{Z ONGULDAK
Telefonı Fais No: 0372 270 08 32

e-Postı: rukiye.disceken@saglik.gov.t İntemet Adresi:

Çevıe Sağ. Tekn.

Telefon No: (0 372) 270 08 32

F#jDoEruluaAdresi:
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Kiı,iııı.,i KAyMAKAıvrr,rĞr

iıçp uıvruıııi HIFzIsşIHHA KURuL KARARI

KARAR rınirıi
KARARNo
KoNUsu

ıl5.10.202t
:46
: karbonmonoksit zehirlenmeleri

İ|Çemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.27. ve 72.
Maddeleri gereği l5.t0.202l tarihinde İlçemiz Kaymakamı Necdet Özppırıİn başkanlığında toplanarak
aşağıdaki kararlar alınmıştır. lI

zehrlenme*.J[:,1Tlİil,Jf iT#İ:Fİff lT,;jff r;il::ffi,",:ilnH:["..f l,J",#l;
olablleceğidüŞünülerek, halkın bu konuda bltgilendirilmesive bilinçlendiritmesigerekmektedir. Ve bu
nedenle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerlslnde;

t. Kİlimli İlÇe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Aile Sağtığı Merkezlerine başvuran hastalara personel
tarafından bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmatarının devamına,\-,

2. Soba, doğalgaz, havagazı, kömür satışı yapılan yerterde hazırlanan afiş ve broşürterin
bulundurulmasına ve halka !letiminin sağlanmasına,

. 3. Kalorİfer kazanlarının bakım onarım ve baca temizliğinin periyodik olarak yaptırıtmasına,

4. sönmüş kaloriferlerin ilk yakış saatlerinin 07:0o'e kadar bitlrllmesl, ikinci yakmanın saat
15:Oodan önce yapılması konusunda halkın bilinçlendiritmesine,

5. Baca temizliği konusunda kış ayları boyunca denetimlerin yapılmasına ve halkın
bilinçlendirilmesine,

5. İlçe Müftülüğü ile işbirliğl yaparak Cuma Hutbelerinde karbonmonoksit zehirlenmeleri
hakkında bilgi ver!lmesinin sağlanmasına,

7. lzin belgesi olmayan satıcı|arın kömür satmasına izin verilmemesine, satılan yakıtın
standartlara uygunluğunun Be|ediye Zabıta Ekipleri ile kontrol altında tutulmasına,

8. Özeilikle a|çak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar
standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmaması,lakılması zorunlu ise
gece yatarken mutlaka tam olarak söndürütmesi konusunda halkın Üİlnçlendirilmesine ve
lodos rüzgarının estiği günlerde, Belediye Başkanlığınca ikaz edici anonsların yapılmasına,

9. İlgili kurum ve kuruluşlarca karbonmonoksit zehirlenmeterine karşı alınabitecek önlemler|n
halka duyurulmasına yöneIik çalışmaların yapılmasına,
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Aluıan karar -ve tedbirlerin tatbik ve icrasuıa müalefet ı;.len veya müşktilat gösterenler veya riayetetrıeYenlere 1593 SdYılı Umumi Hıfzıssüha Kanunun 282. Maddesi ve 5326'Sayılı Kabatıatlar Kanunıuıun
32,.Maddesi gereğnce idari Para tezxıfl verilmesine, bu cezaya emir veren Kaymakam tarafindan lraıar
verimesine, aYkınlığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gİreğince işlem yapılmasuıa, konusu suç teşkil
eden dawanıŞIara iliŞkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli-adli'İşıemıerin başiatılmasına"

Alınan karann bY.lgtinin ilgili kurum ve kurııluşlara ivedilikle gönderilmesine ve uygulamaya
acilen konulmaşına oy birliği ile karar verilmiştir.
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Kamil ALTUN
Belediye {

üy.
Ufiık \ üy,

Ahmet
ilçe V.


