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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs
(Covidl9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımlzı korumak ve salgının yayılmasını engellcmek
iÇin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine

istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

Son l0 gün içerisinde İngiltere ve Danimarka'da bulunan ve kara, hava ve deniz yolu ile
Ülkemize gelen kişilerin girişlerinden önceki son72 (yetmiş iki) saat içerisinde yapılmış negatif
PCR test sonucunu ibraz etmeleri sonrası ülkeye giriş yapabilmeleri ile belirttikleri ikamet
adresinde 14 gün süreyle karantina altına alınmaları hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
12.02.202l tarihli ve 202llI l sayılı kararı ile düzenlenmişti.

İÇiŞleri Bakanlığının l5.03.202l tarihli

doğrultusunda, Türkiye'ye girişlerini takiben;

ve

E-8978086 5-153-4704

sayılı

yazs|

l.

İngiltere ve Danimarka'dan gelen ve belirttikleri ikamet adresinde karantina altına alınan
kiŞilerin karantina sürelerinin l0 güne düşürülmesine, karantina sürelerinin 7.gününde PCR
testlerinin yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 7. günün sonunda karantinasınrn sona
erdirilmesine, PCR testi yapılmayanların karantinalarının l0 güne tamamlanmasına, PCR
testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda
yapılmasına,
2. G. Afrika ve Brezilya'dan gelen kişilere yönelik uygulamanın ise; İl Umumi Hıfzıssıhha

Kurulunun 12.02.202l tarih ve 202|l|l nolu kararı doğrultusunda aynı şekilde devam

etmesine,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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