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Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde baıllyarak tüm dünyayı tehdit etmeyedevam eden ve Dünya sağiık Örgütü tarafindan paN,neııı olarak niteıendiriüen coronavinis(Covid- l9) salgınından ülkemizi ie vatandaşımızı ı.o*ruk ve salgının yayılmasını engellemekiÇin Il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı UmumiH,a,ss,nıra Kanununun 26. Maddesineistinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunu n 27. ve 72. maddeleri kapsamında ve içişleriBakanlığının24,09,2a20 hrıhve l5684 sayılı Geneğesil.,ya.nca aşağıdaki kararlar alınmıştır.İÇiŞleri Bakanlığının 30.07 202o tariıı ue ıİo,gz sayı, Genelgesi ile evde izolasyonaalınan koronavinis tanilı ya da temaslısı tlşlıer;n sğ,İ -gutunı,gın'ca 
b.ii.ı"n.n izolasyonkoŞullarına uymalarının sağlanmur,. u*u"iyla. "Fily"asyon Çalışmaları Takip Kurulları,,oluŞturulmuŞ, |4,08,2020 tiih ve l3l80.sayııı Ğ.,İjJ.ri ile salgınla mücadelede alınantedbirlerin sahada etkin bir Şekilde uygıılarıma,n, ,uğlu*uk uri'.,|iu'tu*ıo, iı SaıgınDenetim Merkezleri btınYesinje MahalĞb.n.İİ, Etipİİ.i teştil edilmiş ve l1.09,2020 tarihve l48l0 saYılı Genelgesi, İl Umumi Hıfzıssıhha ruruı,İnun |1.0g.2020tarih ve 20201102 nolukararı ile de izolasYon koŞullarını ihlal eden vu- İu ,^)f,,ıasyon koşullarını sağlama imkanıolmaYan kiŞilerin izolasYon süreçlerini, vuılıitçe- tahsıs edilen yurt/pansiyonlardatamamlatılmasına karar verİl mi şti.

Gelinen aŞamada koronavinis tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarakbazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygııurı; ör.İ;;;;rde çalışan temaslı kişiler hakkındadoğru bilgi verilm:'."ı' verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişi|eri(temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu p..r"".ıi"in t"rurıi oiarak bildirilmesi)temaslı kişiler olarak bjldirdikleri tespit edilmiştir.
Salgınla mücadelenin en oneınli unsurlarından birisi olan ,,filyasyon,, 

çalışmalarınınsağlıklı bir Şekilde Yunitülebilmesi içi.n tanı ko İ| ı.işiı.r;n yakın dönemde temaslı
:jİHru,f:Şiler 

hakklnda en doğru Liıgiyi .k;iil';kiıde vermeı";i ; derece önem
Bu itibarla;
UYgulamada gerekli hassasiyetin gösterilerek herhangi bir aksakhğa meydanverilmemesine, koronavinis tanılı hastalar ta"rafından İ.*urı, kişiler h.kd;; yapılan eksikveya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlar/biıairiri.. t.r|ii .oiı.n.ri halinde ilgililer hakkındaUmumi Hıfzıssıhha «allı.nunun ilgiii ;addeleri geregirŞ'İauı işlem tesis .Jij..rin., ayrıcakonusu suÇ teŞkil eden fiiller için (iıırk b.ru Kan,]nd;r-O; Maddesi uyarınca) adli mercileresuç duyurusunda bulunulmasına, 

'

Oybirliği ile karar verildi.
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