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iı,çn UMUMİ HIF,ZIsSIHHA KoMiSyoNU KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 27ll0l2020 tarihinde Saat 09:00'da Kaymakam
Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin katılımıyla
toplanarak Korona(Covid-l9) virüsle mücadele kapsamında gündemdeki konular görüşülerek
karara bağlanmıştır.

cÜNunıvı:
İlimiz İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı 26l|012020 tarih ve 109 Nolu kararına

istinaden, ilçemizde Koronavirüs (Kovid-l9) hastalarında izolasyon stiresini görüşmek.

KARAR:
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgıruyla

mücadelenin etkin olarak stirdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet
edilmesi elzemdir.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak iizere alınan tedbirlere yeterince riayet
edilmemesinin hastalığın yayılım hızınr artırmasr ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, halk
sağlığını korumak ve Kovid-l9 salgırunın kontrolü amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun 1l/C maddesi

ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve72'nci maddeleri kapsamında;

İlimizin 27.07.2020 tarihli ve 88 Nolu Hıfzıssrhha Kurul kararları çerçevesinde ilçemiz
0410812020 tarih 49 No'lu İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu kararı ile evde izolasyon kararı verilen
kişilere yönelik kısmi karantina uygulanması kararlaştınlmıştı. Gelinen aşamada, kısmi kaıantina
kararlannın, Kovid-l9 hastalannda izolasyonun sonlandınlması için Sağlık Bakanlığı tarafindan
yayımlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon rehberinde;

1. Asemptomatik veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre

y atan vakalar) izolasyonun sonlandınlması şartı :

-PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren olası vakalarda semptom

başlangıcından itibaren 1 0. gtlntin sonunda izolasyonun sonlandınlmaslna,
2. Hastane Yatış Endikasyonu Olan Vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan

vakalar) İzolasyonun Sonlandınlması şartr :

-PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren olası vakalarda semptom

başlangıcından itibaren 14. gtintin sonunda izolasyonun sonlandınlmasına,

3. Yoğun Bakım Endikasyonu Olan veya Bağışıklık Sistemi Zayıf Olan Vakalarda

İzolasyonun Sonlandırılması şartı :

-PCR PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom

başlangıcından

üil

sonunda



şeklinde düzenlenmiş olup, kişilerin durumlarına göre farklı sürelerin bulunması sebebiyle,
ilçemizde kısmi karantina uygulamasının hane halkının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
üzerinden yapacakları sorgulama sonucuna göre HES kodu risksiz olanların haneye giriş, haneden
çıkış yapabilmesine, kararverilmiştir.

İŞ bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulıımanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta
olmak iizere aykınlığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
konusu suç teşkil eden dawanışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasrna oy birliği ile karar verildi.
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