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Ali KARATEKELİ Başkanlığnda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil etrniş olup, yazılı olaı kararlar oybidiği ile alınmıştır.

Son dönemde İngiltere'deki vaka artışlan ile ilişkili olduğu bildirilen ve mutasyona
uğramış oları SARS-CoV-2 virüsiirıiin, İngiltere dışındaki Danimarka Brezilya ve Giiney
Afrika'daki Covid-l 9 vakalannda da görüldüğü bildirilmekteür.

Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir.
Aynca mutasyonlu virıisiin Üıkemizde yayılıp yayllmadığınr test etmek için giinliık alınmış
pcR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapllmaktadır. Çahşma
sonucunda mutasyon şüphesi oları numrıneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarrna
gönderilmektedir.- 

Ülkemizde ve ilimizde vaka artışlrun öniine geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte

kişilerin ve temaslılannın tespit edilerek en krsa siirede izolasyonlannın sağlanması büyfü
önem arz etınektedir.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlı ğının 22.0|.2021 tarih 1097 sayılı yazılan, Sağık
Bakanlığının 1z.oı.zozı tarih l49 sayılı yazılan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununıın 27 ve 72

nci maddeleri ile İl Pandemi Kurulunun |1.0?..202ll0| nolu karan uyannca aşağdaki kararlar

alınmıştr.
1_ ilimizde ve ilçemizde, mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen veya

şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu beklenen kişilerin genel duruırılan kötii

ve mtıdüaleye ihtiyacı var ise iı sagıık Müdiırlüğiince belirlenecek hastanede, genel

durumlan iyi ise valiligimizce belirlenen Sakarya KyK kız öğenci yurdunda izole

edilmelerine,
2_ Mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka (negatif sonucu görülene kadar) ile temaslı

olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen Sakarya KYK kız öğrenci 1urdunda izole altına

ahnmasına,
3- Temash olanlardan uygun arahklarla nıımune alınmasın4

yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksak_lığa mel,dan verilmemesi

ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayaıılara Umumi Hıfz.ıssıhha

Karıunıİnun İlgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden

davranrşlara iıişı.in rtırt ceza kanununun 195 inci maddesi kapsamında, gerçeğe aykın,

eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimtere ilişkin olarak, bu tiir eylemler içerisinde_ bulunanlar

hakkında ise Tiirk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin

başlatılmasına;
l593 sayıh umurni Hıfassıhha kanunu gereğince oy billiği ile karar verilmiştir.
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