KALE iı,çn HIFzIssIHHA KURUL KARARI
KararNo:202|l32

Karar Tarihi : 17l09l202l

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine
göre, Kale Kaymakamı Abdulkadir ŞAHİN başkanlığında COVİD-l9 tedbirleri hususunda
olağanüstü toplanmıştır.

. İçişleri Bakanlığnnın 14.09.202l tarihli "Geçici Olarak Bulunulan Yerlerde
Izolasyon Koşulları" konulu yazısı ile; bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi
risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele siirecinde PCR test sonucu pozitif olanlann
uygun koşullarda izolasyona alınmaları salgının yayılımını kontrol altında tutma açısmdan
büyük önem taşıdığı, Sağlık Bakanlığıncayayımlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde
Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"ne göre, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye
yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerektiği,
çeşitli sebeplerle (ytlksekögretim, çalışma, gezivb.) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test
sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin;
Valilik/Ikymakamlıklarca belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon
ekiplerince takiplerinin yapılmasının salgının seyri açısından önem arz ettiği belirtilmiştir.
Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığının 14.09.202l tarihli "Geçici Olarak Bulunulan
Yerlerde İzolasyon Koşulları" konulu yazı§ı ile 16.09.2021 tarihli ve 35 nolu Deniz[ İl
Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararına istinaden;
1. Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin

izolasyon siireçlerini geçirmek üzere özel araçlanyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle
kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.)
diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine,
2. Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olan kişi|erin Kaymakamhğımızca
belirlenen yerlerde izolasyon stireçlerini geçirmelerinin sağlaıiffiına,
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 Dayanışma Vakıflannca destek
sağlanmasına,

4. Kaymakamlığımızca karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda; izolasyon
koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin seçilmesine,
5. İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin
belirlenen yerlerde konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmelerine,
6. Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve
izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmalan için
belirlenen yerlere;
. ziyaretçi kabul edilmemesine,
. Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine,
. İzolasyona tabi futulması kararlaştınlan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve
buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını

rfl

sağlamak tizere gerekli sağhk tedbirlerinin alınmasına, gerekirse sağlık personeli
görevlendirilmesine,

7. 01.09.2021 tarihti ve 34 Nolu Deniz[ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ve
01.09.202l tarihli ve 31 nolu Kale İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile konser, sinem4 tiyatro,
festival, her ttirlü kongre, konferanslar ve tiim spor müsabakaları, uçak, otobüs, tren veya diğer
toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecek şehirlerarası seyahatler ile kapalı alan veya kapalı

salonlarda yapılacak olan nikalı merasimi, düğün, stinnet düğilnü, kına gecesi vb.
organizasyonlara katılımlarda HES kodu sorgulaması yapılarak Sağlık Bakanlığı covid-l9
rehberine göre tam aşrsz kişilerin seyahatleri veya etkinlere katılımlarında PCR zorunluluğu
getirilmişti. Salgın kontrolü açısından hala geçerli olduğu tDere tüm işyeri ve işletmelerde
personel ve hizmet alanlara yönelik HES kodu sorgulamasına hassasiyetle devam edilmesine,
özellikle restaurant, kafeterya vb. yeme-içme mekanlannda müşterilere yönelik HES kodu
sorgulamasının titizlikle yapılmasına, bu hususlara yönelik denetimlerin arttırılmasına,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına, alrnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Ttirk Ceza
Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasrn4
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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