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İlçe Hıfzıssüha Komisyonu 07108/2020 cuma giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bu|unan üyelerden
teşekkiil etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliğ ile alınmıştır.

Covidl9 salgınınrn toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından oluşturduğu riski
yönetıne, sosyal izolasyonu temin, fıziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında
tutına amacıyla Sağhk Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanrmızın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınryla
mücadelenin etkin olarak siirdiirülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen
aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak
tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni
dönemde yürütiilecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydıncılık ilkeleri önem
kazanmıştır.

Kontrollü sosyal hayat siirecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri
olaıı temizlik, maske ve fiziki mesafe kuıallan doğultusunda ;

1. Hastalığm ağır seyrettiği vakalar hariç olmak iizere ;

a. Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı olduklan kişilerin numunelerinin evlerinde
alınmasına
b. İzolasyon siireçlerinin evlerinde idenmesine,

c. Tedavilerinin evlerinde yapılmasn4
d. Sağık birimlerine, ihtiyaç duyulan aıaç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine
yönelik tedbir alııım.§ın4

2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İlçe Sağlık Müdiirliiklerinden temin edilerek
özellikle ilk 7 giinlilk siire içerisinde izolasyon şartlanna ulu|up uyulmadığının
Kaymakamlıklar koordinasyonunda kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla
denetlenmesine,

3. İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlaı başkanlığında "Filyasyon
Çalışmalan Takip Kurullan" oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki
kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gtin saat 16:00' da sağlık, kolluk ve
uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alrnması gerekli önlemlerin
belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağlr hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılanna daha hıdı
ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile
mahallelerde muhtar, öğretrnen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin
bilgilendirilerek izolasyonda kalmalannın sağlanmasına



4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon siirecinin başlatılabilmesi için
vatandaşlanmızn kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağhk kuruluşlanna
başvurmalan yöniinde bilgilendirilmelerine,

5. Basın açıklamalannda, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlanndaki
paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yap masın4

6. Maske kullanrmı ile fiziki mesafeye uyulmasmın hastalığın yayılım tuzını azalit:.gı
göz öniiıııde bulundurularak denetimde bulunan personelin ömek olmasına yönelik gerekli
uyanlann yapılmasına,

7. İl bazında hast4 yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin
bizzat t*jp edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, giinliik ve haftalık
artış oranlan yiiksek seyreünesi dıırumunda ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst
seviyede uygulanmasın4

8. Covidl9 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve göıiintirlüği.lniln artınlmasına,
9. Düğiln, nişan, siirınet vb. organizasyonlarda ;

a. Maske kullanrmı ile fiziki mesafeye uyulması kurallanna aykın durumlara kesinlikle
miisaade edilmemesine,

b. Su ve içecek dışında yemek yaü herhangi bir ikram verilmemesine,

c. Ululması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcilerVişletmeciler/organizatörler ve esnaf
odaları temsilcileri ile toplantılar dtizenlenmesi, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kuru|u kararlarınrn
ilgililere tebliğ edilerek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyanlmalarına,

d. Uyancı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,
/ Birinci ihlalde uyan,
/ İkinci ihlalde idari para cezası,
/ İşyerilişletmenin vatandaşlanmran sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale

getirilmesi için üçüncü ihlalde l giin; dördtiırıcü ihlalde 3 giin süreyle faaliyet
durdurm4 cezalannrn uygulanmasın4

e. Uyancı ve uzman ekipleri dışında aync4 tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etınek
iizere sivil personel veya resmi görevliler (sivil hyafetli) marifetiyle denetim yapılmasın4

f. Denetimlerin uyancı, rehberlik edici ve caydıncı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,

Yukanda belirtilen tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası veıilmesine, aykınlığın durumwıa göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasın4 konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tilrk Ceza
Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

l593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanıınu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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