VEZİRKÖPRÜ

Karar No: 06
Karar Tarihi : 24.03.2020

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI
Vezirköprü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 23. maddesine istinaden Kaymakam Kudret KURNAZ başkanlığında 24/03/2020
tarihi saat 09:00’da Kaymakamlık toplantı salonunda ilçemizde Coronavirüs’e (COVİD-19)
karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.
Bu kapsamda yapılan toplantıda, alınan kararlara ilave olarak halk sağlığının
korunması amacı ile;
1- Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için market ve şehir içi ve şehirlerarası yolcu
taşıma araçları il ilgili ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda;
a- İlçemizdeki tüm marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine;
market içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan
toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olmasına,
(Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunduğu alan 100 metrekare ise aynı anda
içeride en fazla 10 müşteri bulunmalı)
b- Tüm marketlerin, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum
müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan etmesine; içeride belirlenen sayıda
müşteri bulunması için gerekli tedbirleri almasına; market içinde belirlenen sayıda
müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka bir müşteriyi içeriye almamalarına;
içeriye girmek için bekleyen müşterilere en az bir metre mesafe ile beklemeleri
gerektiğini sürekli hatırlatmalarına; market girişlerine görülecek şekilde bu hususu
belirten afiş asmalarına;
c- İlçemizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının
(şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatlarında belirtilen yolcu taşıma
kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul etmelerine, araç içindeki yolcuların
oturma şeklini yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde belirlemelerine,
Alınan bu kararlardan marketlere ilişkin kararların İlçe Belediye ekipleri tarafından, toplu
taşımaya ilişkin alınan kararların ise trafik zabıtası tarafından etkin denetim çalışmalarının
ivedilikle planlanıp uygulanması sağlanarak ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip
edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

2- 13 Nisan 2019 tarih ve 30744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küresel Grip Salgını
(Pandemi) konulu ve 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde değinilen
Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü tarafından ilgili olan tüm tarafların katkılarıyla 2019 Aralık ayı içinde

hazırlanmıştır. Bu ulusal hazırlık planına https://www.grip.gov.tr/depo/saglikcalisanlari/ulusal_pandemi_plani.pdf adresinden ulaşılabilmekte olup planda bildirilen
hususların Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü
tarafından tekrar gözden geçirilerek gerekli önlemler konusunda hazırlıklı olunmasına,
3- İlçemizdeki tüm kamu misafirhanelerinin; kamu kurum ve kuruluşları ile yerel
yönetimlere ait otel, misafirhane, yurt ve konukevlerinin ihtiyaç duyulması halinde
sağlık personellerine ücretsiz olarak hizmet vermesine,
4- Covid-19 temaslı ya da olası vaka olarak değerlendirilen kişilerin toplu taşıma araçlarını
kullandıklarının tespiti halinde; bu kişilere ve toplu taşımayı kullanmalarına müsaade
eden ulaşım firmaları yetkililerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine
göre idari para cezası uygulanmasına,
5- Covid-19 pozitif olduğu sonradan anlaşılan vakalar ile aynı toplu taşıma aracında
birlikte seyahat etmiş kişilere İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından telefonla ulaşılıp ’14
gün kuralı’ hakkında bilgi verilerek bu kişilerin 14 gün boyunca evde izole kalmaları,
bu süre zarfında evden dışarı çıkmamaları, dışarıdan herhangi birini eve kabul
etmemeleri, mümkünse diğer ev halkı ile de izolasyonu sağlamaları, herhangi bir
hastalık belirtisi meydana gelmiş ise 112 çağrı merkezini arayarak ambulans aracılığı
ile ya da maske takarak kendi imkanları ile hastaneye başvurmaları vb hususlarda bilgi
verilmesine ve takibe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafında 14 gün boyunda devam
edilmesine,
6- İlçemizde evsiz olduğu için sokakta yaşayan vatandaşlarımızın tespit edilerek belediye
ile işbirliği içerisinde bu vatandaşlarımızın kişisel temizliklerinin yapılmasına, covid19 olup olmadıklarına ilişkin sağlık kontrollerinin yapılmasına, pandemi süresince ilçe
kaymakamlığımız tarafından belirlenecek yerlerde sağlık tedbirlerine uygun olarak
barınmalarının sağlanmasına,

Oy çokluğu/birliği ile karar verilmiştir.
İlçemiz halkına saygıyla duyurulur.

