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Çin Halk CumhuriYeti'nin Ühan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve DünYa Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid_
l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemeı. lçi, iı
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun )6. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27 . ve 72. Madde|eri kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

1. Tüm sınır kaPılarımrzdan (kara, deniz) ülkemize girişlerde girişten en az l4 gün önce aşı
YaPtırıldığına velveya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince
düzenlenen belgeYi ibraz edenlerden ayrlca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazının talep
edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbirinin uygulanmamasına,

AYrıca ülkemize giriŞlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgele rinibraz
edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu pCR test
raPorunun veYa giriŞten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibrazının
Yeterli görülmesine, sayılan belgelerden herhangi birinin ibraz edilememesi halinde kişilerin
konaklaYacaklannı beyan ettikleri adreste (ev, otel vb.) |4 gün süre ile karantinaya
alınmalarına,

2. Afganistan, Bangladeş, Brezi|ya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, pakistan, Sri
Lanka'dan gelen kiŞiler ile son l4 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize
giriŞten azami72 saatönce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının talep edilmesine
ve bu kiŞilerin l4 gün süreyle (Valilikçe uygun görülecek mahalde) karantinaya alınmasına,
karantinanın l4. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda
karantina tedbirinin sonlandırılmasına, PCR test sonucu pozitif çıkanların ise test sonucunun
Pozitif Çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınmasına ve 14. günün sonunda pCR testinden
negatif sonuç alınmasıyla tedbirin sonlandırılmasına,

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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