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DENizLi iı, uıvruıvıi HIFZIssIHHA MECLis KARARI
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssüha Kanunu'nun 23.
maddesine göre, Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında, COVID-I9 tedbirleri hususunda olağanüstiı
toplanmıştır.

İçişleri Bakanlığının 14.09.202| tarihli "Geçici Olarak Bulunulan Yerlerde
ı,ıolısyon koşullan" konulu yazısı ile; bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi
risk oluştııran Koronavirüs salgıruyla mücadele stirecinde PCR test sonucu pozitif olanlann
uygun koşullarda izolasyona alınmalan salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyllk
önem taşıdığı, Sğık Bakanlığınca yayımlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta
lz|emi ve Filyasyon Rehberi"ne göre, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına

gerek görülmeyen pozitif vakalann ikametlerinde izolasyona tabi futulması gerekiiği,:ççşitli
s.e beplerle (ytlkşekö$etim, çalışma, gezi vb.) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test
İolr.r.g_}l
pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulıınmayan kişilerin;
Valilik/Kaymakamhklarca belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon
ekiplerince takiplerinin yapılmasının salgının seyri açısından önem aızettiği belirtilmiştir.
,

Bu çerçevede;
1. Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin
izolasyon stireçlerİni geçirmek tizere özel araçlanyla (toplu taşıma vasıtalan- l<esllıİikle
kullanılmay_acbİiır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebepİerle (moİİ'ffij
diğer kişileile temas etmeyeceğine yönelik taalıhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine, ,'' r',l'
:,.,,;ii,: ]i,

:,

...

i:;';:

' ,,

l:

ı'' ,;l,'i'2 Asıl ikametlerine gidemeyecek dunımda olan kişilerin Valiliğimizce belirleıien

yerlerde izolasyon stireçlerini geçirmelerinin

sağlanmaslna,
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3. Belirlenen

yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi fufulan kişilerce
karşılanmasına, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak
durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanrşma VakıflT:u,,idİrpk
sağlarımasıtro,
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Kaymakamlıklarca karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda;
koşullannı sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin
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izolasyon
''

seçilmesine,

5. İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tufulacak kişilerin

belirlenen yerlerde konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmelerine,

6. Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşlan ve
izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmalan için
belirlenen yerlere;
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ziyarüçikabul edilmemesine,
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Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenliklkollıık

U

personeli

görevlendirilmesine,
o

İzolasyona tabi tutulması kararlaştınlan kişilerin sağlık durumlanru gözlemlemek
ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun
çalışmasını sağlamak üzere gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasına, gerekirse
sağlık personeli görevlendirilmesine,

7.

01.09.202l tarihli 34 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlan ile konser,
sinema, tiyatro, festival, her tiirlü kongre, konferanslar ve ttim spor müsabakalan, uçak,
otobüs, ten veya diğer toplu ulaşım araçlanyla gerçekleştirecek şehirlerarasl seyalıatler ile
kapalı alan veya kapalı salonlarda yapılacak olan nikatı merasimi, düğiln, stinnet düğilnü, kın4
gecesi vb. organizasyonlara katılımlarda HES kodu sorgulaması yapılarak Sağlık Bakanlığı
covid-l9 rehberine göre tam aşısız kişilerin seyahatleri veya etkinlere kahlımlannda PCR
zorunluluğu getirilmişti. Salgın kontrolü açısından hala geçerli olduğu ijzerc tiim işyeri ve
işletrıelerde personel ve hizmet alanlara yönelik HES kodu sorgulamasına hassasiyetle devam
edilmesine, özellikle restaurant, kafeterya vb. yeme-içme mekanlannda müşterilere yönelik
HES kodu sorgulamasının titizlikle yapılmasın4 bu hususlara yönelik denetimlerin
,:.
arttınlmasuıa,

Uyguhmada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete n9de.1
olunmamasına alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden dawanışlara ilişkin Tiirk Çeza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
.
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Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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