
KARAR TARİHİ  : 12.03.2020 

KARAR NO          : 03 

 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 06.05.1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu”nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 12.03.2020 tarihinde 

olağan üstü toplanarak gündemdeki aşağıdaki kararları almıştır. 

 

1.  Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklardan gelen yazılar doğrultusunda tüm kurumlar 

kendilerine ait işleri eksiksiz olarak  yerine getirmesine, 

2. Tüm sağlık personeline konu hakkında Sağlık Müdürlüğü tarafından  eğitimler verilmesine, 

3. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu tarafından gerekli güncellemeler sürekli olarak 

duyurulmaktadır. Bakanlığımıza ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesinin güncel 

bilgiler için sürekli olarak takip edilmesi, 

4. Tüm kurumlarla ortaklaşa çalışılarak, ivedi bir şekilde vaka yönetiminin Sağlık Müdürlüğü 

ile koordineli olarak yapılmasının sağlanmasına, 

5. Tüm hastaneler ile kamu ve özel kurumların kendi pandemi planlarını COVİD19 ile uyumlu 

olarak güncellemesine, 

6. Bütün kamu ve özel kurumların kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçlarını kendilerinin temin 

etmesine, 

7. İl ve İlçe Müftülükleri tarafından hutbede COVİD 19 hakkında vatandaşlara temizlik ve 

hijyen ile mezarlıklarda defin sonrası musafahalaşma aşamasında temastan kaçınılmasının 

din adamlarınca duyurulmasının sağlanmasına, 

8. Yurt dışından gelen ve kamu,özel sektörde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının  

yurda giriş tarihinden itibaren 14 gün idari izinli sayılmasına, 

9. İl Göç İdaresi tarafından İlimize giren düzensiz göçmenler ilk yakalandıklarında mutlaka 

sağlık muayenesinden geçirilerek hastalık tespit edilenler belirlenen karantina hastanelerine 

gönderilecektir. Hastalık semptomu olmayanlar geçici barınma kamplarında 14 gün gözlem 

altında tutulacaktır. Takiplerde hastalık belirtisi saptanması halinde karantina hastanesine 

gönderilecektir. İlimizde bulunan merkezde kalan/kalacak düzensiz göçmenlere ihtiyaç 

duyulduğunda gerekli izolasyon odası oluşturulması, çalışanların bilinçlendirilmesi, 

hastalık belirtileri gösterenlere müdahale konularında personele gerekli eğitim ve yetkili 

mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunma, gerekli malzeme konularında önlemler 

alınmasına, 

10. İlimizde okul,cami, toplu taşıma araçları,kamu binaları, AVM’ler, otel, müze, kahvehane, 

lokanta,huzurevleri,yurtlar,kütüphaneler ve özel yapılar gibi yaşam alanlarında  virüsle 

ilgili dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına, 

11. İlimiz dahilindeki tüm kurumlar ile okullar,5. Zırhlı Tugay, Garnizon Komutanlığı,İl 

Emniyet Müdürlüğü,İl Jandarma Komutanlığı ve polis eğitim merkezinde konu ile ilgili 

sağlık bakanlığının web sayfasında yer alan dökümanlar kullanılarak kurum yetkilileri 

tarafından genel bilgilendirme ve hijyen eğitimi verilmesi,  



12. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından vatandaşların kullandığı toplu taşıma araçlarında 

ve çocuk oyun alanları gibi mekanlarda  gerekli bilgilendirme, hijyen, dezenfeksiyon ve 

yeterli havalandırma işlemlerinin titizlikle yürütülmesine. Büyükşehir Belediyesine ait 

toplu taşıma araçları ile özel toplu taşıma araçlarındaki (mavi ve sarı otobüsler) araç içi 

dahili monitörlerde vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla kamu spotu hazırlanıp 

yayınlanmasına, 

13. Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait otobüs ve tramvaylarda Büyükşehir 

Belediyesince,özel işletmeciler tarafından belediye gözetiminde işletilen özel halk 

otobüsleri (mavi ve sarı otobüsler) ile öğrenci servisleri,personel servisleri ve ticari 

taksilerde sıvı el antiseptiği bulundurulması, gerekli hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin 

araç sahip ve işletmecileri tarafından yapılmasının sağlanmasına,dezenfeksiyon ve el 

antiseptiği ile ilgili denetimlerin ilçe belediye zabıtalarınca yapılmasına, 

14. Tüm kurumlarda Bakanlığın web sayfasında yer alan bilgilendirme afiş ve broşürlerinin yer 

almasının sağlanması, hijyen, dezenfeksiyon ve yeterli havalandırmaya dikkat edilmesi 

15. Kara sınır kapıları, serbest bölge, havalimanı, tren istasyonu ve otogarda gerekli 

bilgilendirme, hijyen, dezenfeksiyon ve yeterli havalandırma işlemlerine dikkat edilmesi, 

Sağlık Bakanlığının yayınladığı algoritmalara uygun davranılması, gerekli personel ve 

teçhizatın sağlanması 

16. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce mevcut hazırlık planlarının COVİD19 ile uyumlu 

olarak güncellenmesi 

17. Parmak izi tanıyan kurumlarda kullanılan parmak izi cihazlarının dezenfeksiyonuna 

dikkatle yürütülmesine, 

18. Sanayi tesisleri ile her türlü ticari işletmelerde gerekli bilgilendirme, hijyen, dezenfeksiyon 

ve yeterli havalandırma işlemlerinin işletmeciler tarafından dikkatle yerine getirilmesine, 

19. Kiosklarda,ATM cihazlarında ve bankalarda özellikle parayla sık temas eden personelin 

eldiven kullanması, hijyen, dezenfeksiyon ve yeterli havalandırma işlemlerine dikkat 

edilmesi,ATM cihazları ile kioskların sahibi olan kurum tarafından dezenfekte edilmesine, 

20. Bilgi kirliliğini önlemek amacıyla konu hakkında sosyal medya ve diğer araçlar aracılığıyla 

bilgi paylaşılması öncesi mutlaka Valilik izninin alınmasına, 

21. Umumi WC lerde gerekli bilgilendirme, hijyen, dezenfeksiyon ve yeterli havalandırma 

işlemlerine dikkat edilmesi,  

22. Temizlik işlemi yapan personelin bu iş için belirlenmiş gerekli ekipmanları kullanmasının 

sağlanmasına, 

23. Yürüyen merdivenlerde hijyen, dezenfeksiyon işlemlerine dikkat edilmesine, 

24. Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere yüksek vaka sayısı veya hızlı vaka artışının 

görüldüğü ülkelere seyahatlerin mümkün olduğunca ertelenmesine, 

25. İlimizde kapalı salon toplantı ve etkinliklerinin (düğün , nikah , sünnet , nişan , 

taziye ,seminer vb.gibi) ertelenmesi veya az sayıda katılımla yapılmasına 

 



                                                                                  

      Oybirliği ile karar verildi.         

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 


