İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
KARAR TARİHİ: 26/10/2020
KARAR SAYISI: 2020/69
Ağlı Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulu 26.10.2020 tarihinde saat 11.00’da Ağlı Kaymakam V. Ökkeş
Safa TÜRKOĞLU başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyelerinin
katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
Ġlçemizde Kovid-19 hastalarında izolasyon süresini görüşmek.
KARARLAR:
Ġçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla
mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi
elzemdir. Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet
edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, halk
sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla, Ġl Ġdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;
Ġlçemizin 27.07.2020 tarihli ve 52 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararlarında evde izolasyon kararı
verilen kişilere yönelik kısmî karantina uygulanması kararlaştırılmıştı. Gelinen aşamada, kısmî
karantina kararlarının, Kovid-19 hastalarında izolasyonun sonlandırılması için Sağlık Bakanlığı
tarafından yayımlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta Ġzlemi ve Filyasyon rehberinde;
1. Asemptomatik veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan
vakalar) izolasyonun sonlandırılması şartı :
-PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren olası vakalarda semptom başlangıcından
itibaren 10. günün sonunda izolasyonun sonlandırılmasına,
2. Hastane Yatış Endikasyonu Olan Vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan
vakalar) Ġzolasyonun Sonlandırılması şartı :
-PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren olası vakalarda semptom başlangıcından
itibaren 14. günün sonunda izolasyonun sonlandırılmasına,
3. Yoğun Bakım Endikasyonu Olan veya Bağışıklık Sistemi Zayıf Olan Vakalarda
Ġzolasyonun Sonlandırılması şartı :
-PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından
itibaren 20. günün sonunda izolasyonun sonlandırılmasına, şeklinde düzenlenmiş olup, kişilerin
durumlarına göre farklı sürelerin bulunması sebebiyle, Ġlçemizde kısmî karantina uygulamasının hane
halkının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yapacakları sorgulama sonucuna göre HES
kodu risksiz olanların haneye giriş, haneden çıkış yapabilmesine, karar verilmiştir.
Ġş bu kararların tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, bu ve bundan önceki alınan maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile
karar verildi.

