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ilçe Hıfzlssıhha Komisyonu 21105/2020 Peışembe giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet

Ali KARATEKELİ Başkanhğında toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden

teşekkül etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliği ile alınmıştr.' 
Covid-l9 pandemi sürecinde tarımsal iiretimin siirekliliği,gıda üretim ve tedarik

siirecinin korunrnası açısrndan oldukça önemli fonksiyona sahip olan mevsimlik tarim

işçilerinin bulundülan illerden başka illere gidişlerinde ve ilçemize gelişlerinde

yaşanabilecek aksakhklann önlenmesi,tanm işçileri ve hayvancılık faaliyetlerini kapsayan

konular görüşüldü.
içbĞri ğaı<arıığı iller İdaresi Genel Müdiirlüğüniin 0310412020 tarih ve E.6202 sayı|ı

yazılaıi geregi kurJan mevsimlik tarim işçileri koordinasyon kurulu komisyon kararlan ile
'sagı* 

daı<anııgı Halk Sağlığ Genel MüdiirlüEnnj;n 1710412020 tarih ve E.268 sayıh

yazıslnda belirtilen önlemler de değerlendirilerek aşağdaki kararlar ahnmrştrr.

l_çıkış ilinden seyahat edecek kişiler(şoftir dahil) iiçe sağhk müdürlüğü veya Toplum

sağlıği Merkezleri tarafindan sağlık kayıtlanndan(Hsys vb.)evde tedavi izolasyonunda

bri*-roü-rn olup olmadığı kontJ edilmelidir.Kişi izolasyon sürecinde değil ise,ilçe sağlık

müdiirlüğütoplum sağhğ merkezinin uygun göıdüğü sağlık 
. 
tesisinde/alanında 

^Sağlık
suk-ırg]n,n yuyrrıarrİş 

-oıaug, " Ayaktan Başı,ııran Hastalar İçin olası CoVID 19 Vaka

io.guıĞu iı"rrr., ' 
kullanılarak ve ateş ölçiimü yapılarak sağlık kontroliinden

geçirilmelidir.Covid 19 ile ulumlu semptomu ve/veya ateşi olanlann seyüatine 
_ 
izin

ierilmemeli,hastalık açısından değerlendirilmek iizere sağhk kuruluşuna maske_ takılarak

başvurması saglanmaiıdır.Sorun 1espit edilmeyenlere hastalığından korunmak amaçlı

,ryuıucut ku.aiıan içeren bilgilendirme yapılarak seyahat siiresince maske takması

saglanmalıdır.Seyahat srrasında ateş,öksüriık,solunum sıkıntısı belirtisi gösteren olmasr

dıiumunda en son koltuğa alınmalı ve sağlft kurumrına başıurması sağlanmalıdır.

2-Mevsimlik tarım işçileri,her iki il valiliğinin birlikte beliıleyeceği zamanda,harekete

geçilmeden önce gereklİ sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sorııa toplu ulaŞım araÇlan

ile(selrekteştirme iuıallanna uygun)çıklş ilinden transit şekilde varış iline gidilmelidir.
' 
3-ilç".İre gelen mevsimlik tanm işçilerinin konaklayacakları alarl,aın;201716 Mevsimlik

tarım işçileri gİnelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlannın giderilmesine dair tedbirlerin Yanı

sra koronavirüs .u=ıgrn -n yayıhmınm engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalrdır.Bu

doğrultuda;
aiilçemizde uygun alt yapısı olan sağlıklı bannma koşullan sağlanmalıdır.çadırlarda

tonaı,lu.u yupı.*, durumunda;çadırlar arasında en az 2 metre mesafe olması ve çadır
alanında çadırda kalacak kişi başına en az 3 metre kare alan düşecek büyüklükte olması

sağlanmalıdr.yerleşke alanrnda nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortam

oıİşturuımaırdrı.Mevsimlik tanm işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynıı/çadırlarda Yatak
aralannın en az 1,5(bir buçuk)metre olacak şekilde yerleştirilmesi,sosyal alanlarda kiŞiler

arasr izolasyon mesafesinin(en az 1,5 metre)korunması,kapah alanln sıklıkla
havalandınlması,havalandınlamlyorsa mesafenin artınlması(en az 3 metre),bu konuda işçi

çalıştıracak olan bahçe sahiplerine yönelik bilgilendirmenin İlçe sağlık müdiirlüğii/ToPlum
Sağlığı Merkezince yaprlması,
bjBannma ve çahşma alanlannda bireyler arasında sosyal mesafe olan en az 1 metre(3_4

adm)sağlanmalıdır.



c)Mevsimlik tanm işçilerinin toplu olarak bulınduklan alanlarda mutlaka wc-banyo gibi

kalıcı veya se}Tar alanİar oluştıırulmalı ,gerekli hijyen şartlan sağlanmalı,bu amaçla AFAD İl

müdiirlüİlerinin imkanlanndan faydalanrlmalıdır.MTİ'nin bannma ve çalışma yerlerinde

sağlıklı tuvalet sağlanmalıdır.Kişi sayısına bağlı olarak tuvalet kabini sayısı minimum 10

kişiye 1 tuvalet olacak şekilde planlamalı,tuvaletler yerleşim alanrnın en az 30_50 metre

uzağında olmalıdır.yıkanma yerleri;en az 10 kişiye bir yıkanma musluğu,50 kişiye bir

duş(yazın duş sayısı 30 kişiye bir)olacak şekilde diizenlenmelidir.
d)'Konakladıklan alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/kullanılabilir uygun su temini

sağlanmatı,(içme ve genel kullanrm birlikte düşiinüldüğtinde geçici yerleşim alanlarında l5_

+o litrelkişi gİ.inliik suya ihtiyaç duyulmaktadır)su kaynaklannın yanında yeterince sabun

bu.lunması işveren tarafindan temin edilmeli,kau ve evsel atıklann bertaıaf ve çevre
koşullannın denetlenmesi diizenli olarak yapılmalıdır.Çöplerle temasın en aza indirilrnesi

arnacıyla Kaynarca Belediyesi tarafından çöplerin sık olarak toplanması ve ortam]n hıjyen

koşulÜnnın arttınlması için destek sağlanmalıdır.Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları

alanlar yerel yönetimlerce düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.Çocuklar iÇin oluŞtunrlan

alanlarının temizliğine özel önem verilmelidir.
e)MTi,nin çahşmi alanlanna servisle nakledilmeleri söz konusu ise toplu ulaşım araçlan

ile(aracın yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınmalı ve yolcuların birer koltuk allanarak

çapraz şekilde oturması sağlanmah)taşınmalan işveren /aracılar tarafiıdan sağlanmalıdır.
gkuyn-.u Toplum Sağlğı Merkezi tarafindan gebe,lohus4bebek,engelliler ve 65 yaş iizeri

bireyier için geiekli halk sağlığı tedbirlerine(aşı,izlem vb.)özel önem verilmelidir.
g)iovia_ıs lıastalıgının bulaşcıhgı göz öntinde bulundurularak MTi,nin yerleştikleri çadır
u. çalrş.u alanlİından başka 

- 
bölgelere,illere ve ilçelere izinsiz geçiş yaplalan

onlenmeii,çeırede yaşayanlar ile sosyal iletişimi kesilmeli,bu amaçla emniyeyjandarma

kolluk kuwetleri tarafından gerekli destek sağlanmalıdır.

h)sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı ve açık alanlarda maske takılmalıdır.yeteri sayıda

maske işverer/aracı tarafindan sağlanmalıdır.
i)Günıiik ihtiyaçlann sağlanması için temsilci seçilmelidir.Bu temsilci toplu halde yaşayan

mevsimlik tanm işçilerinin tüm ihtiyaçıannı günlfü olarak temin etmelidir.Bu temsilci

haricinde dışandan aiışveriş yapılmamalıdır.Belirlenen bu kişiye gerekli hallerde ulaşım aracı

işveren tarafından sağlanmalıdır.
l-Mıi,nin kendileri 

-ve 
ailelerinin TC kimlik numaralan geldikleri il bilgileri.nerede,ne kadar

çalışacaklan,aracılar veya iş grubu temsilcileri vasıtasıyla ilçe tanm ve ornan müdürltiğiine

tildiriımeli,ııçe tanm ve orman müdürlüğüne bildirilen listeler toplum sağlığı merkezine

iletilmelidir.Bu kişilerin seyahat izinleri ve sağlık durumu kontrolleri ilimiz kontrol

noktalarında emniyet/jandarma birimleri ve kontrol noktasının içinde bulunduğu Toplu

sağlığı Merkezi ekipierince yapılmalıdr.Konrolleri yapılan MTİ,nin listesi varış ilçesi

TÖlİm sağhğı Merkezine bildirilmelidir.Covid_ 19 ile uyumlu semptom ve/veya ateşi olan

tİşİ İugıİi "e yönlendirilmelidir.Bu kişi ile birlikte yoiculuk yapan MTi,ler ise il sağlık

Müdiirlüğilniin belirlediği izolasyon alanlannda takip edilmelidir,

s-MTİ,nin vanşından sJnra Kaynarca Toplum Sağlığı Merkez tarafindan Covid_l9 hakkında

ve genel enfeİ<siyondan koru-nma kontrol onlemleri ve el hijyeni hakkında MTi,ne

bilgiiendirme yapıımaı,, bağışıklam4 gebe takibi vb. rutin sağlık hizmetlerinin

akğtrha.^rna ve kayıtlann yapılmasına dikkat edilmelidir.olgularln erken dönemde

tespitine yönelik olarak 7-14 gtin_lük periyotlarda MTİ'nin alından(lazer termometre ile)ateŞ

öı;iımıeri ve covid-19 ile uyumlu semptom sorgulamaları Toplum sağlığı Merkez tarafindan

yapı[malıdır.
t_kuyn*.u Toplum Sağlığı Merkezi iletişim bilgileri İlçeye gelen tüm MTI,ne
veriüe[,MTı,de hastaııf belirti ve bulgulaıı çıktığında Toplum sağlığı Merkezini

aramalı,MTİ yerinde değerlendirilmeli ve olası vaka düşünüldüğiinde TC Sağlık Bakanlığının

covid-i9 reh-berine göri hasta ve temaslı takibi yapılmalıdır.MTı'nden herhangi bir kişide

Covid_l9 enfeksiyon-u ile uyumlu belirti ortaya çik-u., ,"yu ateş Saptanması durumunda il
Sağlık Müdiirlüğİ bulaşıcı hastalıklar birimine ivedilikle bilgi verilmelidir.Covid- l 9 belirtisi

sap-tanan MTİ izole edilmelidir.TSM tarafindan işçinin barınma koşularının izolasyon

ilkelerine uygun olmadığı tespit edilir ise İl sağlık Müdürlüğünün belirlediği yerde izolasyona

alınmalıdır.



olası Covid_l9 olgusu ile temaslı ve yakın temaslıları TSM tarafindan yönetilmelidir.Vaka

çıkan MTİ kafilesinin son vakanrn çıkmasmdan itibaren en az 10 giın bulunduğu bölgeden

aynlmasma izin verilmemeli ve karantinada tutıılmahdır.
7-Ancılıküa iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatta getirilen kurallara uymalan

halinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir.
8-Ancılar(göçerlerin)şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere

ilgili ekipmanlanru dezenfekte ettirmeli,TSM'inde HSYS vb. kayıtlan incelenmeli ve Sağhk

Bakanlığının yayınladığı ayaktan başıuran hastalar için" olası covid-l9 sorgulama klavuzu"
kullanılarak sağlık kontrolleri yapılmalıdır.
9-Ancılıkta uğraşan 65 yaş iistii ve Aks kaydı olan iiıeticilerimizin serbest dolaşlm

yapabilmelerine, gezginci ancılarrn gerekli sevk raporlannı almalan koşuluyla il dışına

çıkmalanna izin verilmelidir.

yukanda belirtilen tedbirlere ilişkin kaynarca kaymakamhğı tarafindan uygulamada

herhangi bir aksaktığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması alınan

kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince

idari para cezası verilmesi, aykınlığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince

işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk ceza kanununun 195 inci

maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına 1593 sayılı Umumi Hıfzlssıhha
kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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