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KARATEKELİ Başkaıılığnda toplanarak aşağıda isim_leri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile ahnmıştır.

COVİD-I9 pandemi stirecinde tanmsal iiretimin silrekliliği, gıda iiretim ve tedarik
siirecinin korunması açısmdan oldukça önemli fonksiyona süip olan mevsimlik tanm
işçilerinin çalışma ve sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çok sayıda kurum ve
kuruluşa görevler düşmektediı.

COVID 19 pandemisi nedeniyle Mevsimlik Tarım İşçileri (MTİ) ve hayvancılıkla
uğaşanlar için birtakım tedbirlerin alrnması gerekmeiıedir.

Bu kapsamd4 Umumi Hıfassıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca
aşğdaki kararlar alınmışbı.

1. İüimize gelen mevsimlik tanm işçileri için;201716 sayılı Mevsimlik Tanm İşçileri
Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlannın giderilmesine dair tedbirler, ilgili
kurumlarca alınacaktır.

2. Mevsimlik Tanm İşçilerinin iller aıası hareketliliği ile konaklayacağı alanlaıdaki
alınacak tedbiller, iller arası halvancılık ve ancılık faaliyetleri konusunda İçişler
Bakanlığınca yeni bir Genelge yayımlanrncaya kadaı 0310412020 arih ve E.6202 sayılı
Genelgede beliılenen esaslara göre yiirütiilecektir.

3. İlçe Sağlık Müdiirlüğii/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gebe, lohus4 bebek,
engelliler ve 65 yaş i.izeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerine (aşı, izlem vb.) özel
önem verilerek, bu yöndeki tiim çalışmalaı eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

4. Koronavirüs salgınınıı yayıhmrrun engellenmesi için; Sağlık Bakanlığı Halk Sğlığı
Genel Müdiirlüğü Sağhk Tehditleri Erken Uyan ve Cevap Dairesi' nin 17 /0412020 ıaıih ve
E.268 sayılı "COVID-I9 Mevsimlik Tanm İşçilerine Yönelik Önlemler" konulu yazısında yer
alan önlemler uygulanarak takibi yapılacaktır.

5. MTİ'ne vardığı yerdeki İlçe Saglık Müdiirliikleri/ Toplum Sağlığı Merkezleri
tarafindan COVID-l9, genel enfeksiyonlardan korunma ve kontrol önlemleri ile el hijyeni
hakkında bilgilendirme yapılacak, bağışıklam4 gebe takibi vb. rutin sağhk hizmetlerinin ve
kayıtların yapilmasına dikkat edilecektir.

6. İlçeye gelen tiim MTİ'ne İlçe Sağlık MüdiirlüğVToplum Sağlığı Merkezi iletişim
bilgileri verilecek, MTİ'de hastalık belirti ve bulgulan çıktığında İlçe Saglık Müdiirlüğü

Olgulann erken dönemde tespitine yönelik olarak 7-14 giinlfü periyotlarda MTİ'nin
alından (lazer termometre ile) ateş ölçiimleri ve COVID-I9 ile uyumlu semptom
sorgulamalan (TC Sağl* Bakanlığı COVİD-l9 Rehberi Ayaktan Başıııran Hastalar İçin
Olası COVİD-l9 Vaka Sorgulama Kılaıuzu kullanılarak) yapılacaktır.



ffoplum Sağlığı Merkezi aranacak, MTİ yerinde değerlendirilerek olası vaka di§iinüldüğilnde
hasta ve temaslı takibi yapılacaklr.

MTİ'nden herharıgi bir kişide COVİD-I9 enfeksiyonu ile uyumlu belirti ortaya
çıkması veya ateş saptanması durumunda İı Sağıık Müdiİrlüğü Bulaşıcr Hastalıklar Birimi'ne
ivedilikle bilgi verilerek kişi izole edilecektir. İlçe Sğık Müdi.irlüğıi/Toplum SÇlığı Merkezi
tarafindan işçinin barınma koşullannın izolasyon ilkelerine uygun olmadığı tespit edildiği
durumlarda Valilik/Kaymakamlıkça belirlenen yerde izolasyona alrnacaktrr.

Olası COVİD-I9 olgusu ile temaslı ve/veya yakın temashlannıı takibi İl/İlçe Sağık
MüdtirlüğüToplum Sağhğı Merkezi tarafından yönetilecektir. Vaka çıkan MTİ kafılesinin
son vakanın çıkmasından itibaren en az l0 gi.in bulunduğu bölgeden aynlmasına izin
verilmeyerek kararütinada tunılacaktr.

7. "Geçici Koruma Sağlanan Yabancılann Çahşma izinlerine Dair Yönetmelik'
çerçevesinde çalıştınlacak Suriyelilerin de diğer mevsimlik tanm işçi ve ailelerine sunulan
sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanacalııtır.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmamasr, alrnan karaılara uyrnayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranrşlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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