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ilge HrrzsstHHA KURUL KARARTARI

ilge Hlfzrssrhha Kurulu OtlOS/2020 Cumartesi giin0 saat 10:00'da Abana Kaymakamr Tarrk
Bufira SEYHAN BaSkanhftnda agafirda adr, soyadr, unvant ve imza]an butunan uyelerin katrhmr ile
toplanrlarak aga[rdaki karar]ar ahndr.

eUruoervr :

1- Koronavirtis (covid-19) ile ilgili ahnacak ek tedbirlerig6r0gmek.

K?MRLAR :

Covidl9 salgtntntn toplum saflr$r ve kamu diizeni agrstndan olugturdu$u riski
y6netme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayrhm hranl kontrol altrnda
tutma amactyla Saihk Bakanh$r ve KoronavirUs Bilim Kurulunun oneriteri, Sayrn
Cumhurbagkantmtztn talimatlan dofirultusunda birgok tedbir karan ahnarak uygutamaya
gegirilmigtir.

igerisinde bulunduf,umuz kontrolli.i sosyal hayat ddneminde Koronavirtis salgtnryla
mticadelenin etkin olarak s0rdi.iri.ilebilmesi igin tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Getinen
agamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi srireglerinin <in plana grktrfir ve allnacak
tedbirlerin de bu 6nceliklere 96re gekillendirilecefi yeni bir doneme girilmi5tir. Bu yeni
d6nemde y0r0ttilecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydrrrcrhk ilkeleri 6nem
kazanmrgtrr.

Kontrollti sosyal hayat stirecine uygun olarak salgrnla miicadelenin temel prensipleri
olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarr dofirultusunda,

Halk Safltfitnt korumak ve Kovid-19 salgrnrnrn kontrolti amaoyla, il idaresi Kanunu'nun 11/C
maddesi ile Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27 ve72'nci maddeleri kapsamrnda;

t- Hastalr$rn aprr seyretti$ivakalar harig olmak tizere;
o Hastaltk belirtisi gdsteren kigiler ile temash olduklan ki5ilerin numunelerinln

evlerinde allnmasrna,

o izolasyonsiireglerininevlerindeizlenmesine,
o Tedavilerininevlerindeyaprlmasrna,
o SaBhk birimlerine ihtiyag duyulan arag ve personel desteginin ivedilikle verilmesine

y6nelik tedbir ahnmasrna,

2- izolasyona tabi tutulan kigi bilgilerinin it safitrt< MUdiir]0klerinden temin edilerek
<izellikle ilk 7 g0nltik s0re igerisinde izolasyon gartlanna uyulup uyulmadrfirnrn
Kaymakamltk ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve srkttkla denetlenmesine,

3- Abana Kaymakamtmrz bagkanhirnda "Filyasyon Qahgmalarr Takip Kurullarr" otugturulmasrna;
hasta, yatan hasta, afitr hasta ve izolasyondaki kigi sayrsrndaki defiigimin bire bir takip edilerek
her gtin saat 15:00'da saf,lrk, kolluk ve uygun gririilen difer birim temsilcileriyle bir araya
gelinmesi, altnmasl gerekli cinlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, af,rr hasta ve
izolasyondaki kiSinin temashlanna daha hrzll ve etkili ula5abitmek amacryla olugturulan
filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile koyle.rde/mahallelerde muhtar, 6lretmen ve
imamlarca gerektifiinde destek verilmesi ve bu kigilerin bilgilendirilerek izotasyonda
kalmalannrn saglanmastna,

4- Hastah$rn erken drinemde

vatandaSlanmlzln kendilerinde

tespiti ve izolasyon sUrecinin baglatrlabilmesi igrn

ilk belirtileri hissettikleri anda saghk kurulu5larrna
bagvurmalan y6ntinde



5-

6-

7-

Bastn agrklamalartnda, konugmalarda ve difier iletigim platformlarrndaki paylagrmlarda

temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yaprlmasrna,

Maske kullanrmr ile fiziki mesafeye uyulmasrnrn hastah[rn yayrhm hrzrnr azalttrfr gbz
6n0nde bulundurularak denetimde bulunan personelin cirnek olmasrna yonelik gerekli
uya rrlarrn yaprlmasrna,

il bazrnda hasta, yatan hasta, a$rr hasta ve izolasyondaki kigi sayrsrndaki defiigimin
bizzat takip edilerek att'g ,e azahglara gdre gerekli tedbirlerin ahnmasr, giinltik ve
haftalrk arttg oranlartntn y[iksek seyretmesi durumunda ilave tedbirlerin ve denetim
faaliyetlerinin en tist seviyede uygula nmasrna,

Covid19 denetim faaliyetlerinin etkinli$inin ve gdr0niirl0$0nUn artrnlmasrna,
Dtifiii n, niga n, s[i nnet vb. orga n izasyo n la rda;

o Maske kullantmt ile fiziki mesafeye uyulmasr kurallarrna aykrn durumlara kesinlikle
m[isaade edilmemesine,

' Uyulmast zorunlu kurallara iligkin sektdr temsilcileri/igletmeciler/organizatorler ve
esnaf odalan temsilcileri ile toplantrlar diizenlenmesi, itge Hrfzrssrhha Kurulu
kararlanntn ilgililere teblif edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda
uyarrlmalarrna,

o Uyartct ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gergeklegtirilmesine
- Birinci ihlalde uyarr,

-ikinci ihlalde idari para cezasr, .
-iSyeri/iSletmenin vatandaglanmrzrn sa$h[rnr koruyabilecek gekitde uygun hale
getirilmesi igin tigiincU ihlalde 1 giin; d6rdiinc0 ihlalde 3 giin sUreyle faaliyet
durdurma,

cezalannrn uygulahmasrna,

o Uyartct ve uzman denetim ekipleri drgrnda aynca, tedbirlere riayet edilip edilmedipini
tespit etmek ilzere sivil personel veya resmi g6revliler (sivit kryafetli) marifetiyle
denetim yaprlmasrna,

o Denetimlerin uyartct, rehberlik edicive caydrrrcr bir anlayrgla nezaketle yaprlmasrna,
10'Toplu taziye uygulamasrnrn otdu$u itgemize baf,h yerlegim yerlerinde;

o Taziye evlerinde,
o Evlerde,

o ACrk alanlarda,

taziye yaptlmamast hususunda ilge Hrfzrssrhha Kurulumuzun 19.03.2020 tarih ve 03 sayrlr
karanntn 2. maddesine ek olarak agaf,rdaki metnin cami ve belediye hoparldrleri ile kolluk
araglanndan gtinde en az 1 kez anons edilmesine,
" Ktymetl i He mge hrile ri miz,

SalEn tehlikesi devom etmektedir. Yapilon tespitlerde solgtntn toziyelerdut
doho fazla yayild$r anlogilmrgfir. Toziyelerimizin solEn ddneminde toplu
Sekilde higbir ortomdo yoplmomost korort ohnmqttr. Cenabt Ailoh tijm
gegm igle ri mize rah met ey lesi n.,,

11- Salgrnla m0cadelede gelinen bu yeni d6nemde;
o Valilik b0nyesinde salgrn denetim faaliyetlerinin tek elden

yonetimini sailayan il salgrn Denetim Merkezi olugturulmasrna,
o ihlallere dair her tiirlii gikdyet ve ihbarlarrn yaprldbiteceEi bir

kurulmasr'? q| v\as
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egg0dtimiinti ve

gaf,n sisteminin



Denetlenen igyerleri, gehir igi toplu tagrma araglarr, ticari taksiler ve kigilerin isim,

adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve difier bilgilerin kaydedilecefii merkezi bir veri

tabanrnrn tegkil edilmesine,

T[im kurumlann personel ve arag destef,i ile yetkilendirilmi5 uyarrcr ve uzman

denetim ekipleri olugturulmasrna,

. i$yerleri, 5ehir igi toplu tagrma araglan ve ticari taksilerde Hayat Eve Sr[ar "G0venli

Alan" sisteminin kullanrmrnrn yaygrnla5trrrlmasr ve vatandaglann sistem iizerinden

gelen salgtn kuraflarrna uyumu de[erlendiren geri bildirimlerine g6re denetimlerin
yo$unlagtrrrlmasr; bu streg sonunda tedbirlere uyan igyerlerinin 6d0llendirilmesi ve

diper igyerlerinin tegvik edilmesi amacryla art arda yaprlan iig denetim sonucunda

Saflrk Bakanhfr "Covid19 Salgrn YOnetimi ve Qahgma Rehberi" ile igigleri

Bakanhf,r denetim formlarrnda belirtilen kurallara uydupu tespit edilen iqyerleri, gehir

igi toplu tagrma araglan ve ticari taksilere "Giivenli Alan" logosu verilmesine,

iS bu kararlann ilgili kurum ve kuruluglara gonderilmesine, karar gereiince giirevi

bulunan kurum ve kuruluglar tarafrndan uygulamanrn takip edilmesine, ahnan kararlara

uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi geref,ince idari para cezasr verilmesi

bagta olmak lizere aykrrrhirn durumuna gdre Kanunun ilgili maddeleri gere$ince iglem yaprlmasrna,

konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamtnda

gerekli adli iglemlerin baglatrlaca$r hususuna oy birlifii ile karar verildi

Bufra SEYHAN


