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06.05.1930 tarih ve 1489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren l593 Sal,ılı
[]ıııuır-ıi llıl2ıssıhha Kaııunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereği; Dünya Sağlık Örgütü taraflııdaıı
paııdeıı-ıi t,ılarak ııitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı ıerileıı
Korcıı,ıavirüs salgınından vatandaşlarımız korumak ve salgının yayılmasını engelleınek aınacıvla:
Sağlık Bakaıılığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya kcıııulıılasıılı
cıııreltiği talinıatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına salrip
tılıırası g(iz iini.iırde bulundurularak, İlçeıniz sağlığını ilgilendiren konuları değerlendiırrrek tizere

İlçe llıl2ıssıhl,ıa Kı.ırulu Sayıır Kaymakam Fatih AKKAYA'nın Başkanlığında l7.0l .2022 günü saat

l6:00'da Kaymakaınlık Toplantı Salonunda aşağıda imzası bulunan kurul üyelerinin katılımı ile
gtiırdenriııdeki koıruları görüşerek ilçemiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

Aşısız veva aşı stirecini tamamlamayan ve son l80 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişileriıı.
tıelirli alaıılara (koırser. sineırra. tiyatro. okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşıın araçlarıyla
se1,,alıatlerinde ıızaııri ;l8 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama. 2022lI sa_vı|ı

kararı ııı ızl a y,eır ideır düzeıı leırııri şti.
()tc yaııdan. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün l610l12022 tarih rc ]]955

saıılı razısında. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15l0112022 tarih ve l49-8j
sal,ılı 5,azısı ile PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler ile gereknıey,enleriıı
aşağıdaki şekilde değerleııdirildiği bildirilmiştir.

, PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler;

Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri i|e ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son l80 gün
içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları,

Belirlenen durumlarda cezaye tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler.

Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar
doğrı-ıltusunda).

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş
kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler.

ll- PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler;

- Aşısız \ıeya aşı sürecini tamamlamayan ve son l80 güır içinde hastalığı
geçirıneııriş kişi lerden.

- Konser. sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretınen. servis
şoförti. temizlik personeli vb.).

- 
-füıır kaıııu ve özel işyerlerinde çalışanlar,

l - kamu ve özel kurumlar tarafindan düzenlenen ı.\du.uı. ti

«

i kam ılil şiler
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Bu çerçevede;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmeııriŞ

kişileriıı yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48

saat öııce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,

2 - Havayolu ,volcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES

kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılırıış negatif
PCR testi sorgulamasının yapılmasına,

Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin
sel,ahatine mtisaade edilmemesine.

Yı_ıkarıda yaz;lı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıf2ıssıhha Kanununun 282.
niaddesi gereğiııce idari para cezası verilnresi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kaırunı"ıır

ilgili ınaddeleri gereğince işlem yapılacak. konusu suç teşkil eden davraııışlara ilişkin Türk Ceza
Kiııı tı ııuı-ı l 95. nraddcsi kapsaıııııida suç duyurusunda bulunulacaktır.

Oı lıirliği ile karar verilıııiştir
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