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T.c
AKÇAKALE KAYMAKAMLlĞl

İiçe Hıfzıssıhha Kurulu

Karar Tarihi: 05.04.2020
Karar No: 08

llçe Hıfzıssıhha Kurulu 05.04,2020 tarihinde, İlçemiz genel sağlık sorunlarını görüşmek
üzere ilçe kaymakamı Hamza ÖzER Başkanlığında toplanmış olup, aşağıda yazılan konular
görüşülerek karara bağlanmıştır.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek,
soslal hareketliliği ve insanlar arası teması azaliarak sosyal izolasyonu tesis etmek
amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;sağlık Bakanlığı ve Bilim
kurulunun önerisi, sayın cumhurbaşkanımızın talimatiarı doğrultusunda içişleri
Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ve 04.04.2020 tarih 12 sayılı ll
Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile bazı yeni tedbir kararları alınmış ve uygulanmaya
başlanmıştır.

Öte yandan 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak
yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşandığı
görülmektedir.

Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla
05.04.2020 tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aşağıda belirtitenlerin kapsam dışı
tutulmaları gerektiği değerlendirilmiştir.

1 04.04.2020 tarih 07 sayıIı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile alınan tedbir kararlarından
aşağıda yazılı olanlar, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakantık Genelgesi ile
getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktlr, (Bu istisnalar 01.o1 .2oo2
tarihinden sonra doğanlara (,l8 yaşlndan küçüklere) uygulanmayacaktır, ),a, Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde

görevli olanlar,
b. Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenIik kayıt belgesi ile bu

durumu belgeleyenler ve
c. Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller

arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşullan İçışleri Bakanlığı'nın
03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri

'l.maddede bahsi geçen sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar, istisna kapsİmında
olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler slraslnda bu
belgeleri ibraz etmek zorundadırlar,
Akçakale İlçesi Narlıova (Kırsal) Mahallesinde ikamet eden bir kişide 05.04.2O2O
tarihinde coviD-19 pozitif çıkması nedeniyle mahallede son covio-ı 9 pozitif tanısı
konulduktan 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,
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Eczanelerin hafta içi 08:30_18:0O olan çalışma saatlerinin 09:30-18:00 olarak

değ iştirilm esine,

48. o2.o4,2o2o Tarihinde toplanan il Hlfzısslhha Kurulu; Ekonomik istikrar Kalkanl Destek
paketi çerçevesinde düzenli sosyal yardım alan hanelere tanımlanan 1000 TL. destek

ödemeleri, 2022 sayll kanun kapsamında yaşlı ve engelli aylıkları ile diğer sosyal nakdi

yardımlarln vb, PTT ile yapılacak ödemelerin vatandaşlarım ıza 03.04.2020 Cuma saat

1o:oo,dan itibaren pTT dağltlcllarl, bekçiler ve kolluk birimlerimiz vasıtaslyla

vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde yapılmasına karar vermiştir,

49. Belirtilen uygulamanün ilçemizde etkin uygulanabilmesi için;

a. yardlm yapıIacak kişilerin adres bilgileri üzerinde (şehir merkezi/köy) emniyet,

jandarma ve PTT görevlileri arasında dağıtım planlanmasına,

b. Dağıtımda görev alacak kolluk görevliled, bekçiler ve pTT görevlilerin belirlenerek,

mutemet olarak görevlendirmelerinin yapılmasına, vefa sosyaI destek grubunda

görevli olanların bu kapsamda görevlendirilmemesine,

c. Hak sahipleri ne 03.04.2020 Cuma saat 1o|oo'dan itibaren ikametlerinde ödemelerin

Kaymakamlıklarca oIuşturulacak ekiplerin mutemetliği yoluyla yapılmasına,

50. ilimizde Covid-l9 hastallğı dışlnda vefat eden Vatandaşlarlm lzln cenazelerinin cenaze

aracl veya Ambulans ile memleketlerine götürmelerine izin verilmiştir. Bu madde göz

önünde bulundurularak ilçemiz giriş çıkışlarında uygulanmaslna ayrıca bu kapsamda izin

verilecek maksimum sayı 4 kişi ile sınırlı olmasına,
51_ Giriş/çıkışların ı sınırlandlrılan ilimize ticari sözleşme imzalamak gibi ticari faaliyetin devamı

niteliğindeki giriş çlklşlara izin verilmiştir. Bu maddenin göz önünde bulundurularak ilÇemiz

giriş çıkışlarında uygulanmasına,
52. ilçemiz Hıfzıssıhha kurullarında alınan karar gereğince ilçelerden ile yönelik insan

hareketliliğinin azaltılması kapsamında geçerli mazereti olmayan (Gıda, temizlik, tarlm gibi

ticari faaliyetler ile sağlık gibi mazeretler hariç) Vatandaşlarlmızın ile seyahatlerinin

kısıtlanmasına,
53. Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının, takip Ve denetiminin genel kolluk ve belediye

zablta teşkilatlarlnca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa

meydan verilmemesine,
54. Akçakale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldlğl kararlara uyulmaması halinde Ve her ihlalde

ayrı ayrı olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3.150,00 TL,

b, Kabahatler Kanunu'nun 32, maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası

uygulanmasına,
c. Türk ceza Kanunu,nun Bulaşlcl Hastallklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma

başlıklı 195. maddesinde yer alan ",.. yetkili makamlarca allnan tedbirlere uymayan

kişi, iki avdan bir Vıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır," hükmu uyarınca, bu

hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek adli

makamlara bildirilmesine,
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h. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlarımız tarafından Büyükşehir/ilçe
belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, belediye zabıtası
yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya ekipmanlarından yararlanılarak
uygulamada herhangi bir aksakllğa meydan verilmemesine, alınan kararlarln sürekli
denetlenmesine,

47, Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olan eczanelerimizde görev yapan eczacılarımız
ve diğer tüm personelin görevlerini Sağllkİl bir şekilde yürütebilmeleri için Sağlık Bakanlığı
Bilim Kurulu'ndaki öğretim üyelerinden oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda
alınan kararlar doğrultusunda;

a. ilçemizde faaliyet gösteren tüm eczanelerde Sağllk Bakanlığınca hazlrlanan
"Serbest Eczaneler Tarafından Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri"de yer alan
tedbirler doğrultusunda hizmet Verilmesinin sağlanmaslna,

b. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve belli aralıklar|a güncellenen "COVİD-19
(SARS-Co V2 Enfeksiyonu) Rehberi" nirı eczacılarımız tarafından takip edilmesine,

c, Serbest eczanelerde verilen hizmet esnasında eczacı veya eczane çalışanlarından
birinin enfekte olması durumunda diğer çalışanlar için Sağlık Bakanlığı tarafından
yayınlanan "COVID-19 (SARS-Co V2 Enfeksiyonu) Rehberi" doğrultusunda "temaslı

takibi" işlemlerinin yürütülmesi için eczane tarafından İlçe Sağlık Mi,ıdürlüğüne
ivedilikle bilgi verilmesine,

d. Eczane sahip Ve mesul müdürünün enfekte olmasl ya da temasll takibinde olması
durumunda, eczanenin pandemide kritik öneminden dolayı eczaneye ilişkin gerekli

dezenfeksiyon işlemleri yapılması ve 6,197 sayılı Kanun'un 35 inci maddesi
doğrultusunda eczaneye nezaret edilmesi Ve nezaret süresi bitiminde mesul müdür
atanması ihtiyacı olması halinde mesul müdür atanması suretiyle iş ve işlemlerin
yürütülmesine,

e. Eczaneye on beş gUne kadar eczanesi olmayan bir eczacının, mahallin serbest
tabibinin veya yardımcı eczacılığını tamamlamamış (mezun olmuş ancak henüz
yardlmcl eczacılığa başlamamış olsa bile) bir eczaclnln nezaret edebileceği ve bu
sürenin yardımcı eczacılık süresinden sayılacağı; on beş günü aşan süreler için ise
mesul müdür sorumluluğunda eczanenin faaliyetine devam edebileceği, mesul
müdür olarak serbest eczanesi olmayan ve yardımcı eczacılığını tamamlamış veya
yardımcı eczacılık zorunluluğu bulunmayan bir eczacının veya serbest eczanelerde
ciro Ve reçete kriterine bağlı oİmaksızın isteğe bağll olarak çallştlrılan ikinci
eczacıların atanmasının sağlanmasına,

f. 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan eczacıların talep etmeleri halinde
yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerine uygun şekilde eczanelerine bir nezaretçi
veya mesul müdür atamak suretiyle faaliyetine devam edebilmesine,

g, Bahsedilen durumlarda eczaneye nezaret edecek ya da mesul müdür olarak
atanacak eczacılarln bulunmast konusunda güçlük yaşanmasl halinde bölge eczacl
odaları ile irtibata geçilmek suretiyle gerekli desteğin alınmasına, ciro ve reçete
kriterİne bağll olmaksızın isteğe bağll olarak çallştürllan ikinci eczacılarln da kendi

çalıştıkları eczanede veya gerektiğinde başka bir eczanede geçici süreyle mesul
müdür olarak görev alabileceğinin eczacı odalarl tarafından göz önünde
bu lund u rulm as ına,

h. Halkın ilaca erişiminde sıkıntı yaşanmaması adına ilçemizde faaliyet gösteren
nöbetçi eczane SaytSlnln eczacı odasının da görüşü alınarak artırılmasına,

ğ
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toplanan "İlçe Pandeml Kurulları"nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz
önünde tutularak, llimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ve llçe Hıfzısıhha
kurulunda alınacak kararlar ile kapsama allnacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar,
Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek "Seyahat İzin Belgesi" ile giriş/çıkış
yapabilecektir.

38, İlçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının
03.04.2020 tarihi saat 24:00'den itibaren geçici olarak yasaklanmasına,

39. 20 yaş altındaki kişilerin toplu taşıma araçları ile seyahatlerinin yasaklanmasına,
40, ilgili meslek odalarünca gıda, temizlik, sağlık ve temel ihtiyaçlarl karşılamaya yönelik

olanların dışındaki işyerlerinin, faaliyetlerjnin seyrekleştirilmesi, sın lrland lrllmasl Veya geçici
olarak durdurulmasına yönelik tedbirlerin alınmasına,

41 . Belediye ve diğer kurumlara ait parklar ve bu alanlarda bulunan spor sahalarının
kapatılmasına,

42. Cezaevlerinden tahliye edilmesi planlanan çok sayıda hükümlü/tutuklunun tahliyesine
yönelik Adalet Bakanlığınca yapılacak düzenlemeye göre hareket edilmesi, düzenleme
yapılmaması halinde; ll seyahat Koordinasyon Grubunca Başsavcllük ve Cezaevleri
Müdürleri ile birlikte yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak planlama çerçevesinde sürecin
yönetilmesine,

43. ilçemiz 03 Nisan 2020 Cuma gunü saat 24.oO'den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza
indirilmesi için aiınması gereken ilave tedbirlerin uygulanmaya derhal başIamasının
sağlanması,

44. İlçemizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarım ızın ve
çalışanların maske ile girmesine, maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcllar için de
geçerli olmasına,

45. llçemizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden
toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen
vatandaşlarım ızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilmesine,

46. Pazar Yerleri ile ilgili olarak;

a. Pazarın toplanacağü gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çık|şları sağIamak için
belirIenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri
araç-gereç ile kapatllarak, kontrolsüz giriş/çlklşlarln engellenmesine,

b. Pazar yeri/aIanlna giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamaIıdır. Aynı
yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek
yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmaslna,

c, Pazal yerleri/alan ında sergi, tezgah Ve/Veya tahtalar araiarı en az 3 (üç) metre
olacak şekilde yerleştirilmeSine,

d. Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 kafu vatandaş alınmasına,
e. Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak

içeride sürekli aynı sayıda Vatandaşln bulunması sağlanmasına,
f. Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturularak, bu noktalarda bekleyecek

Vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmasüna Ve koridorda bekİeyen
Vatandaşlar arasında en az 2 (iki) metre mesafe bırakıİmasına,

g. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarlaın sabah saatlerinden
itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk
araçlarından sürekli anons edilmelidir. Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının
engellenmesi için vatandaşlarım ızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini
yapmalarl sağlanmasına,

Ak



24. Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;

a. Otogar bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,
b. İç İşleri Bakanlığı tarafından bu iş|emler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağn

Merkezi
c. içişleri Bakanlığı E-Başvuru" sistemi, uzerinden allnacaktır,

25, SeYahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek
yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanmasına,

26. Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilmesine,
telefon ve elektronik başvuruların sonuçlarl vatandaşIara mail, mesaj veya telefonla
bildirjlmesine,

27. SeYahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun
gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilmesine,

28. 199 Çağrı Merkezi ve "lçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek
olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanmaıı için
kaYmakamlığımız tarafından gerekli tedbirler (seyahat izin kurullarının ,ry,.,n,, personelinin
arttlrılması vb.) gecikmeksizin aIlnmaslna,

29. Askerlerimizin 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis
uygulamaSına tabi tutulmasına,

30. Kamuda olduğu gibi Özel Sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine
geçilmesine,

31, Toplu Taşıma araçlarınln tümünde seyrek oturma düzeninin uygulanmaslna,
32. TemeI ihtiYaÇ (gıda/temizlik vb,) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere

tüm tlcari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi
ve naklinde Yurt iÇi Ve dıŞı taŞımacılık kapsamında görevli o|anlar ve araçları; mİıın cinsi,
teslimat yeri/alıcl adresi, teslimat tarihini gösteren taşlma irsaliyesi, teslimat makbuz veya
fatura vb. belgeler ile giriŞ/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş
YaPanlar, giriŞ amacını göSteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak
ilk ÇıkıŞ iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç
sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske iakmak, temas
gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uyacaklardır.

33, Yurt iÇinde ticari Yük/Yoicu taŞımacı|ığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların
giriŞ-ÇıkıŞ yasağl getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müSaade edilecektir, Bu
Şeki|de transit geÇiŞlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme

_ molalan/sureleri hariç hiçbir şekılde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır,
34. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji az güvenliğinin intıyaç duyduğu malzemenin

nakli Ve üretiminln gerÇekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sekİtıründe gorevli
olduklanna dair ilgili şirket taraflndan düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk
irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir

35. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, ça|lşan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve
işyerlerinin fark|ı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışlan; bu durumu
ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kaylt belgesi) beb;le;i lbr;z etmek şartü ileyapllabilecektir.

36. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin
sağlanmaslnda görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlıkle giriş/çlk|ş
yapabileceklerdir

37. yukanda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, valiler başkanlığında ilgili meslek
kuruluŞları (ticaret Ve/Veya sanayi, esnaf ve ziraat odalarl vb,) temsilcilerinin de katılımıyla
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10, Kiosk, ATM cihazlarında ve bankalarda özellikle parayla sık temas eden personelin eldiven
kullanmast, hijyen, dezenfeksiyon ve yeterli havalandırma işlemlerine dikkat edilmesi, ATM
cihazları ve kioskların sahibi olan kurum tarafından dezenfekte edilmesine,

'l 1 . 1593 sayıtı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca, şehirlerarası
seyahatlerin Kaymakamlığım ızdan izin alınması kaydıyla yapılabileceğine,

,12, Tüm vatandaşlarımızln bulunduklarl şehirde kalmaları eSaStlr. Ancak tedavi ihtiyaçları

nedeniy|e doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır
hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri

bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması ilçemizde Kaymakamlık izni ile
gerçekleştirilebilmesine,

,l3. Seyahat etmesi zorunlu olan Vatandaşlar, Kaymakamlığlmızın koordinesinde oluşturulacak
Seyahat izin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmasına;

talebi uygun görülenlere kurul taraflndan seyahat güzergahı Ve süresini de içerecek şekilde
"şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenmesine,

14, Seyahat izin Kurulunca, otobüsle yolcuIuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları,
gidecekleri yer|erdeki adreslerini belirtilen yolcu listelerinin Kaymakamllğım ıza

bildirilmesine,
15. Kaymakamlığımızca, ilçemize gelecekleri bildirilen yolcuları ilçe girişlerinde kontrolleri

gerçekleştirilebilmesine; karantinaya allnmaslnl gerektirecek bir durumun tespit edilmesi

halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınmasına; karantinaya allnmayanlar
arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları

hususu tebliğ edilmesine ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilmesine,
16, Bu süreçte görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi

sağlanmasına,
17 . izinsiz yolculuklann önlenmesi için Kaymakamllğlmtzca yol kontrol noktalarlnda gerekIi

tedbirler planlanmasına,,
18. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları

nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır

hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri

bulunmayan vatandaşlann şehirlerarası yolculuk yapmasının ValiliUKaymakamlıklar lzniyle
gerçekleştirebilmesine,

19. iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilik/kaymakamlıklar
koordinesinde oluşturulacak Seyahat lzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi
düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat
güzergahi ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi"
düzenlenmesine,

2O. Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları,
gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listelerinin gidiIecek iIdeki Valiliğe
bildirilmesine,,

21. izinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında ilgili kurumlarca gerekli

tedbirlerin planlanmasına,
22. redavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararlyla sevk edilen, birinci derece yakınlarl Vefat eden

veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak
yeri bulunmayan vatandaşlarım ız, "Seyahat izin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak
hava yolu ile seyahat edebilmesine,

23. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti
yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunmamasına,
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İlçe Hıfzıssıhha Kuruiu

Karar Tarihi : 04.04.2020
Karar No: 07

KARAR

ilçe Hıfzıssıhha Kurulu 04,04.2020 tarihinde, ilçemiz genel sağlık sorunlarını görüşmek
üzere ilçe Kaymakamı Hamza ÖZER Başkanl|ğlnda toplanmış olup, aşağıda yazılan konular
görüşülerek karara bağlanmıştır.

1. istanbul'dan gelen tüm yolcuların kimlik Ve ikamet bilgilerinin alınarak Halk Sağlığı Yönetim
Sistemine (HSYS) kaydının yapılması ve ilgili Aile Hekimliğince 14 günlük takiplerinin
yapllmaslna,

2. olasl vaka tanımına uyan, klinik durumları düzelip test sonuçları Negatif (-) sonuçlanan
hastaların evde izolasyonu ve takibinde, kentin sosyo-kültürel yapısından kaynaklı,
sıkıntılardan dolayl ortaya çıkan olumsuzlukIarl önlemek amaclyla; bu hastaların ilçemizde
buIunan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü taraflndan belirlenen yurtlarda 14 günlük izolasyon ve

takibinin yapllmaslna
3. ilçemizde ileriki günterde Covid-19 pozitif tanısı konulan hastalara yakın temastan dolayl

oluşabilecek vaka artışlarını önlemek amacıyta, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce hasta ile yakın

temasl olabileceği düşünülen kişilerin ikamet ettiği bina/klrsal mahallelerde karantina dahil
her türlü tedbirin aIınmasına, tedbirin son Covid-19 pozitif tanısı tespit edildikten sonra 14

gün devam etmesine,
4. Vatandaşların toplu bir şekilde bulundukları alanlardan birisi olan ganyan bayilerinin

kapatılmasının talimatlandırılmasına; ganyan bayilerlnin iddia bayileri ile beraber faaliyetleri
yüruttüğünün görülmesi üzerine; iddia bayilerinin beraber yürütüldüğü ganyan bayilerin de
kapatllmaslnln sağlanmaslna,

5. lçişleri BakanllğlnIn 5823 sayı ve 2310312020 tarihli genelgesi ile toplu taşıma araçlarlna
sınırlandırma getirilerek yolcu kapasitelerinin %50 si kadar yolcu taşıyabilme kuralı
getirilmiş, yine İç İşleri Bakanlığının 5882 sayı ve 2510312020 genelgesi ile personel
servislerinin bu sınırlamadan istisna olduğu belirtilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine,
personel ve işçi servislerinin de ruhsatlarında yazan yolcu kapasitelerinin %50 oranında
yolcu taşımalarına, istisna uygulamasının sonlandırılmasına,

6. İlçe belediyesi ve mahalli idare birlikleri meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı
toplantılarının ertelenmesinin sağlanmasına; Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin
aksamaması /devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı

çerçevesinde olağanüstü toplantl yapllmasına gerekli sağllk tedbirlerinin alınmasınln
sağlanmasına,

7, Coronavirüs hastalık şüphesi taşıyanların toplumdan izole tutulmasını sağlamak ve
yayılımını önlemek amacıyla olasl karantina durumunda tüm kurumIarla ortaklaşa

çalışılarak ilçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmasının sağlanmasına,
8. Ptt, banka vb. gibi halkın finansal işlemlerini yapmak için kullandığı kurumların önlerinde

olası yığılmaları önlemek amacıyla ilgili kurumlarln gerekli tedbirleri almaslna,
9. Bilgi kirliliğini önlemek amacıyla konu hakklnda sosyal medya ve diğer araçlar aracılığıyla

bilgi paylaşımı öncesi Valilik izni allnmasına.
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