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İlimiz Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ başkanlığında 24.02.2021 tarihinde toplanan İl
Pandemi Koordinasyon Kurulumuzca, Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bulaş ve salgının önlenmesi
amacıyla aşağıda yazılı bulunan kararlar alınmıştır.
Dünyada COVID-19 pandemisi sürecinde virüsün yapısında mutasyon olarak adlandırılan
çeşitli değişiklikler olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde de yurtdışından bazı ülkelerden gelen
kişilerde mutasyona rastlandığı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Bu mutasyonlardan
bazılarına bağlı olarak virüste bulaştırıcılık özelliğinin arttığı bildirilmektedir. Artan bulaştırıcılık
nedeniyle bu varyantlarla virüsün toplumda yayılma olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda İlimizde yapılacak çalışmalar sırasında;

1. Halkın pandemi konusundaki duyarlılığını artırmak ve sürdürmek amacıyla;
• Tüm açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı,
• Her alanda sosyal mesafeye, hijyene dikkat edilmesi, kabalık ortamlara girilmemesi,
• Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlarda girişte HES kodu
sorgulamasının yapılması,
• Hastalığın yayılmasında etkili olan teması artıracak ziyaret ve toplanmaların önlenmesine
yönelik mesajların ulusal medya ve sosyal medya kanalları kullanarak, camilerde hutbeler
yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla vatandaşların bilgi düzeyinin
ve farkındalığının arttırılması,
• İlde tüm kamusal alanlara, kurum ve kuruluşlarda ve toplu taşıma araçlarında uygun
yerlere Sağlık Bakanlığı web sayfasındaki bilgilendirici mesajların olduğu afiş ve
broşürlerin asılması,
• İşyerlerinin Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan kurallara uyumunun düzenli
olarak denetlenmesi ve genel tedbirler ile kişisel hijyen tedbirlerinin uygulanması
konularının eğitimler ve kurumsal duyurular yoluyla tekrar hatırlatılması, iş yerlerinde
HES kodu kullanımının teşvik edilmesi, işyerlerinde vaka veya temaslı kişilerin
zamanında tespit edilebilmesi için filyasyon ekipleri ile işyeri hekimi ve işveren arasındaki
işbirliğini arttırmaları hususlarının tekrar hatırlatılması, vaka çıkan işyerlerinde vaka
kaynağının ve bulaşa neden olabilecek faktörlerin belirlenmesi, alınan tedbirlerin yerinde
incelenmesi ve değerlendirilmesi,
• Kamusal alanların girişinde (Kapalı mekanlar olan banka, PTT, Belediye binası ve ek
hizmet binaları, market, pasaj, işhanı, AVM, vb.) içeride aynı anda bulunabilecek ve
bulunan kişi sayısını gösteren tabela asılmasının ve girişlerin kontrollü olarak sağlanması,
bu alanlarda bulunacak kişilerin girişte maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve
hijyen konularında bilgilendirilmeleri, kapalı alan metrekaresine uygun sayıda kişi alımı,
bina dışında sosyal mesafeye uygun bekleme alanı oluşturulması, resmi kurum ve
kuruluşlara başvuruların yüksek olacağı tahmin edilen dönemlerde veya günlerde olası
bulaşı engellemek üzere kurumsal ilave tedbirlerin alınması,
• Pazar alanlarına girişte aynı anda alanda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela
asılmasının ve girişlerin kontrollü yapılması, bu alanlarda uygun şekilde maske kullanımı,
sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi,
• Her türlü iletişim yolu ve araçları ile vatandaşların şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım
araçlarında bilgilendirilmesi, terminallerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda
bilgilendirme anonslarının yapılmasının sağlanması,
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• Göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık

kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı

sayılarının yakından takip edilmesi ve değerlendirilmesi, bu gruplara yönelik toplumsal tedbirler
konusunda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının il göç idaresi müdürlüğü ve göçmen sağlığı
merkezleri yoluyla sürdürülmesi,
• İlde yüz yüze olarak eğitime başlanan okullarda, olası bulaş riski açısından Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde belirtilen tedbir ve uygulamaların değerlendirilmesi, okul yönetimi tarafından
hazırlanan okul acil durum planı hakkında il milli eğitim müdürlüğü sağlık sorumlularından bilgi
alınması ve ilçe düzeyinde sağlık müdürlükleri ile okulda yapılacak filyasyon için ekip ve iletişim
planı oluşturulması, vaka veya temaslı tespiti durumunda yapılması gereken inceleme ve araştırma
süreçlerinde okul yönetimi ile birlikte hızlı hareket edecek şekilde işbirliğinin geliştirilmesi,
2. Tüm kamu ve özel hastanelerin pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirmesi, sağlık kurum ve
kuruluşlarında çalışan personelin enfeksiyondan korunma ve KKE kullanımı eğitimlerinin
yenilenmesi, tüm personelin COVİD-19 hastalığına yönelik korunma ve KKE kullanımı konularında
farkındalığının arttırılması, nazokomial enfeksiyonlara karşı dikkatli olunması, COVID-19
polikliniklerinin güçlendirilmesi ve hastane lojistik planlarının yeniden değerlendirilerek
güncellenmesi,
3. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak kamu ve özel sağlık kuruluşlarında;
- Triyaj alanlarındaki tüm düzenlemelerin gözden geçirilmesi,
- Triyaj personelinin triyaj sorgulaması, KKE kullanımı, enfeksiyondan korunma eğitimlerinin
yenilenerek farkındalığın arttırılması,
4. Mahalle denetim ekiplerine ait ilçe planlarının ve çalışmalarının değerlendirilmesi ve mahalle atak hızı
yüksek olan veya kümelenmeler olan bölgelerde denetim sıklıklarının arttırılması,

5. Tüm toplu ulaşım araçlarında maske kullanımı, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe tedbirlerinin
uygulanmasının denetlenmesi,

Alınan kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir. 24.02.2021

