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ILCE HIFZISSIHHA KOMİSYON KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 04l01l202l pazartesi gtirıü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Tüm diinyayı etkisi altına aları koronavirüs (Covid-l9) salgınının kamu sağlığına
olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşiirmek amacıyla Sağlık Bakanhğı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayn Cumhurbaşkanımızln talimatlan doğultusunda bugi.ine kadar
birçok tedbir karan alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Konuya ilişkin uygulama birliğinin tesis edilmesi ve ttim srnrr kapılanmızda (kaıa,
hava, deniz) etkin bir uygulamanın hayata geçirilerek Covid-l9 virüsiinün yeni varyantının
ülkemize girişini engellemek için İçişleri Bakanlığının 02.01.2021 tarih ve 153-3 sayılı
yazılan ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uy.ınnca aşağıdaki
karaılar alınmıştır.

l- Sivil Havacılık Genel Müdilrlüğilniin ilgili NOTAM'lan ile uygulanmakta olan
İngiltere'den yapılacak tiim uçuşlann (genel havacılık ve/veya tahliye uçuşlan da d6hil) ve
Gtiney Afrika ve Danimarka'dan ticari uçuşlann durdurulması uygulaması ile benzer şekilde
yeni durumlann gelişmesi halinde ahnacak kararlar ilgili birimlerce titizlikle takip edilecek ve
herhangi bir aksamaya meydan brakrlmayacaktır.

2- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğiiııiin 25.12.2020 tarih 2224 sayılı yazısı
doğrultusunda; l Maft 202| tarihine kadar tüm kaJa, deniz ve hava sınr kapılanmızdan
ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapllmrş negatif SARS-CoV-2
pcR testi sonucu istenecektir. Hareket edilecek ülke havalimanlannda bu test sonucu ibraz
edilmeden kişilerin iilkemize iniş yapacak uçaklara alııırnamasr gerekmektedir.

3- Kar4 deniz ve hava sınır kapılanmızdan ülkemize ve ilimize giriş yapan tiim
yolculann pasaportlannda kaşe kontrolleri titizlikle yapılacak ve son l0 giin içerisinde
İngiltere'de bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkemize giriş yaptığınm tespit edilmesi halinde bu
kişiler İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ilgili genelgeleri kapsamında Valiliğimiz
taıafından belirlenmiş olan Sakarya KYK kız öğrenci 1urdunda 14 giin boyunca karantina
altına alınacaktır.

Covid-l9 virüsiiniin yeni bir varyantının İngiltere'de görülmesi i,izerine, bu varyantın
ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla alınması gereken bir takrm tedbirler Halk Sağhğı
Genel Müdilrlü$lniin ilgili yazılan ile belirlenmiştir. Emniyet Genel Müdiirlüğüniin
02.01.2021 tarih ve 1282 sayılr yazısı ile de hudut kapılannda yolculann pasaportlan iizerinde
kaşe kontrolü yaprlmak suretiyle son l0 giin içerisinde Covid-l9 virüsiiniin yeni varyantının
görüldüğü İngiltere, Danirnaıka ve Giirıey Afrika'da bulunanlann tespit edilerek sağlık
birimlerine bildirilmesi talimaü verilmiştir.



4- Pasaport ibraz etmeksizin, kirr,]ik göstererek ü|kemize giriş hakkına süip ülke
vatandaşlanna da son l0 giin içerisinde İngiltere'de bulunup bulunmadıklan sorulup buna
göre işlem tesis edilecektir.

5- Kara deniz ve hava sınr kapılanmrzda SARS-CoV-2 PCR testi sonucu
kontrollerini yapmak iizere yeteri sayıda personel/ekip görevlendirilmesi (bir birim
görevlendirilebileceği gibi karma ekipler de oluşturulabilecektir) sınır kapısı mülki idare
amirleri tarafindan sağlanacaktır.

6- Ülkemize giriş esnasında son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2
PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişiler, Halk Sağlığ Genel Müdtlılüği.iniln 25.12.2020 tarih
2224 *yılı yazısrnda belirtildiği şekilde konaklayacaklannr beyan ettikleri adreslerde,
konaklayacak yeri olmayanlar ise Valiliğimiz tarafmdan belirlenmiş olan Sakarya KYK kız
öğrenci yurdunda karanthaya alınacak-lardır. Bu kişilere karantina siirelerinin yedinci
gününde test yapılacak olup test sonucu negatif olanlann kararıtina§ı sonlandınlacak, pozitif
olanlann tedavileri ise Sağlık Bakanlığı Covid-l9 rehberi doğrultusunda silrdilrülecektir.

7- Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-geıni miirettebatı, kilit personel
olarak nitelendirilen gemi adamlan ve tır şoftirleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina
uygulamasından muaf tutulacakhr.

Diğer yandaıı;
8- Daha önce sektöriin ıalebi doğrultusında 31.12.2020 tarihine kadar faaliyetleri

durdurulan sinema salonlannrn; gelinen aşamada salgınla mücadelede alınan tedbirlerin
devamının sağlarrması amacr ile İçişleri Bakanlığlı;un 30.12.2020 tarih 2l75l sayılı yazılan
gereğ faaliyetlerine 01.03.202l tarihine kadar ara verilecektir.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağdwiyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıftıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanunrrnun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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