
KARAR TARiHi : 03ltLl2o20

KARAR NO :138

ilge xlrztsstHHA KURUL KARARLARI

gtini.i saat 14:00'da Abana Kaymakaml Tank Buf,ra

unvanl ve imzalart bulunan 0yelerin katrllmr ile

euruosru :

ilgemizde KoronavirUs (COV|O -19) hastalarrnda izolasyon s0resini96rtigmek'

K1ARARLAR :

igerisinde bulunduf,umuz kontrollii sosyal hayat doneminde Koronavirus salgrntyla

mtjcadelenin etkin olarak surduriilebilmesi igin ahnan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet

edilmesi elzemdir.
Gelinen agamada ba;ta fiziki mesafe kurah olmak lizere altnan tedbirlere yeterince riayet

edilmemesinin hastahBtn yayrltm htztnt arttrmasl ve toplum saih$rnr riske atmasr nedeniyle' halk

sa[lrfrnr korumak ve Corid-fg salgtntntn kontrol6 amactyla, il idaresi Kanunu'nun 1UC maddesi ile

u mumi H rfzrssrhha Ka nunu'nun 27 v e 7 2', nci maddeleri ka psam rnda;

ilgemizin O4.og.2o2o tarihli ve 115 Nolu Hrfzrssrhha Kurul kararlartnda evde izolasyon karart

verilen kigilere y6nelik krsmi karantina uygulanmast kararlaStrrtlmrStt' Gelinen aSamada' ktsmi

karantina kararlarrnrn, covid-19 hastalannda izolasyonun sonlandtrtlmast igin sa$hk Bakanlt[t

tarafrndan yayrmlanan Temaslt Takibi, Salgrn Ycinetimi, Evde Hasta izlemi ve Filyasyon rehberinde;

1. Asemptomatik veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 74 saatten ktsa stire yatan

ilge Hrfzrssrhha Kurulu 03ltLl202O Sah

SEYHAN Ba5kanh[rnda a5a[rda adt, soyadt,

toplantlarak aga$rdaki kararlar altndt'

izolasyonun Sonla ndtrtlmasl Sartl :

-pcR pozitif vakalarda PCR ahndrfr giinden itibaren olast

itibaren 14. gi.ini,in sonunda izolasyonun sonlandtrtlmaslna,

3. Yo$un Baktm Endikasyonu Olan veya Ba[r5rkhk Sistemi

11 ss

vakalar) izolasyonun sonlandtrtlmasl gartl :

-pcR pozitif vakalarda PCR ahndrf,r gtinden itibaren olast vakalarda

itibaren 10. giiniin sonunda izolasyonun sonlandtrtlmastna,

2. Hastane Yatrg Endikasyonu ,Olan Vakalarda (Hastaneden 24 saatten

semptom ba5langrcrndan

uzun stire Yatan vakalar)

semptom baglangrcindanvakalarda

Zayrf Olan Vakalarda izolasYonun

Sonlandtrtlmast 5artt :

-pCR pozitif vakalarda pCR alrndrfr giinden itibaren, olast vakalarda semptom

baglangrcrndan itibaren 20. g[in0n sonunda izolasyonun sonlandtrtlmastna,

g.ttinO. diizenlenmig olup, ki5ilerin durumlarrna 96re farkh s0relerin bulunmast sebebiyle,

ilimizde krsmi karantina uygulamastntn hane halkrnrn Hayat Eve SrSar (HES) uygulamast lizerinden

yapacaklarr sorgulama sonucuna gore HES kodu risksiz olanlartn haneye girig, haneden gtktg

yapabilmesine,

ig bu kararrn ilgili kurum ve kuruluglara gonderilmesine, karar gereiince gtirevi bulunan

kurum ve kuruluglar tarafrndan uygulamanrn takip edilmesine, altnan kararlara

uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereiince idari para cezasl verilmesi

bagta olmak tizere aykrrrl[rn durumuna gore Kanunun ilgili maddeleri gerefince iglem yapllmastna,

konusu sug te5kil eden davranlglara iliSkin T0rk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamtqda

gerekliadli iglemlerin baglatrlaca[r hususuna oy birli[i ile kararverildi.
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