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iı uvıuvıi rrırzısslHHA KURUL KARARI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22l03l2O2O tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 23. maddesine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAIilN başkanlığında olağanüstü toplanarak
gtirıdemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

1) PTT ve bankaların önünde yığılmalar olmaması için PTT ve bankaların PTT'nin 80 yaş üzeri
vatandaşlara verdiği evde hizmet uygulamasının 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan ve
sokağa çıkması yasaklanan vatandaşlarımıza da yaygınlaştırılmasına ve bu vatandaşlarımızın
maaşlarının eve teslim olarak ödenmesi için ilgili kurum ve kaymakamlıklar işbirliğiyle gerekli
tedbirlerin alınmasına, ...

PTT ve bankalar ile işlem yapmak isteyen sokağa çıkması yasaklanah vatandaşların taleplerini
7l2, |55,l56 üzerinden Vefa İletişim Merkezlerine iletmesi durumunda PTT, banka görevlileri
ve kaymakamlıkların saha ekipleri aracılığıyla ile vatandaşların işlemlerine yardımcı olmaların4

Son 14 gün içinde COVID-l9 vakalarının yoğun olarak görüldüğü ülkelerden birine seyahat
öyküsü ya da COVID-l9 hastası ile temas öyküsü bulunan vatandaşlarımıza hastalığa dair
herhangi bir semptomu şu an için olmasa da virüsü almış olma riski olması nedeniyle semptom
gorlildUğtlnde erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla
14 gıin süreyle evde izlem ve izolasyon gerekmektedir. illİlçe Sağlık Müdürlüklerimiz
aracılığıyla vatandaşlarımız her gün aranarak "COVID-l9'a İlişkin Evde Takip" yapılmaktadır.
Talimatlara aykırı hareket edilmesi durumunda; l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun
284 ıincü maddesinde yer alan "66 ve 67 inci maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar
hakkında tetkikatta bulunmağa salahiyeffar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza
Kanununun l95 inci maddesi mucibince cezalandırılır." hükmü ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu'nun "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı dawanma" başlıklı l95 inci
maddesinde yer alan "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş
kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere
uYmayan kiŞi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezas ile cezalandlrılır." htlktlmleri kapsamında
hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulm€ısına, ::..

21103/2020 tarihli 202014 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının 7. Mad,desinin; "Tüm
Kamu Kurum ve Kuruluşları sağlık tesisleri ile Vakıf ve Devlet Üniversitelerine bağlı her türlü
sağlık tesisi ve özel sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ihtiyaç halinde; l593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 69. Maddesi gereğince ikinci bir talimata kadar anılan ,uğü,k
tesisleri arasında görevlendirilebilmeleri hususunda İl Saglık Müdürlüğüne yetki verilmesine,'
olarak değiştirilmesine,

2)

3)

4)

5) 21/0312020 tarih ve 2020-5 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikametleri dışına çıkması
Yasaklananlardan diya|iz ve kemoterapi glhljpriyodik ve randeıulu olarak tedaviye gitmesi
zorunlu olan vatandaşlarımızın randelubfiblfa'sağlık raporu ibraz etmeleri kaydıyla sağlık
kuruluşlarına gidiş-gelişlerinin istisna kapsamına alınmasına,

Oy birliği ile karar verildi.
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