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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine
göre, Kale Kaymakamı Abdulkadir ŞAHİN başkanlığında COVİD-I9 tedbirleri hususunda
olağanüstii toplanmıştır.

İçişleri Bakanlığının 15.01.2022 tınhti ve PCR Test Zorunluluğu yazı§ına
istinaden alınan 15.0|.2022 tarihli ve 01 Karır Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Karan,
Sağlık Bakanlığının 15.01 .2022 tarihli ve 149-83 sayılı yazısında belirtilen gtfuıcellemeler

doğrultusunda. yeniden düzenlenen İçişleri Bakanlığının 16.01.2022 tarihli ve "Uçak
Seyatıatlerinde PCR Testi Uygulaması" konulu yazısrna istinaden aşağrdıki şekilde
düzenlenmiştir.

L PCR Testi ile tarama yapılmasrna devam edilmesi gerekenler;
Huzurevi/bakımevi/sevgi evleri i|e ceza ve tevkif evlerinin aşrsrz veya son 180 gtln

içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları,
Belirlenen durumlarda cezave tevkif evlerindeki tutuklu ve htikiimlüler,
Yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyüat edilecek ülkenin belirlediği kura]lar
doSultusunda),

Aşısız veya aşı siirecini tamamlamayan ve son l80 giin içinde hastalığı geçirmemiş
kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler,
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II. PCR Testi ile tarama yapılmasrna gerek olmadığı değerlendirilenler;
Aşısız'veya aşı stirecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastahğı geçirmemiş
kişilerden;

o konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
o Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (ösetmen, servis

şoftirü, temizlik personeli vb.),
o Ttim kamu ve özel işyerlerindb çalışanlar,
o kamu ve özel kurumlar tarafindan diizenlenen öğrenci kamplanna katılacak kişiler

olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede;
l- Aşısız veya aşı siirecini tamamlamayan ve son 180 giin içinde hastalğı geçirmemiş

kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azaırıi 48

saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,
2- Havayolu yolcu taşımacılığl yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu

üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azaırıi 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi

sorgulamasının yapılmaslna,
3_ Hastahğı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin

seyüatine müsaade edilmemesine,



Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden

olunmamasrna,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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