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Ç]in Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeyedevam eden ve Dünya sağıık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen coronavirüs(Covid-l9) salgınından ülkemizi ie vatandaşımızı korumak ve salgınrn yayılmasını engellemekiÇin il Uınumi Hıfzıssıhha Kurulu, ıİl: say,l, Umumi Hİİrr..,nnu Kanununun 26. Maddesineistinaden toPlanmıŞ olup, mezkur kanunun 27. ve 72, maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlaralınmıştır.
Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul veesaslar; salgının genel seyri ve sğ|ık tsakanlığın,,İon.riı.ri doğrultusunda belirlenmektedir.
Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 Iarıh ve 377 sayılı yazısında; "pcındeminin geldiğinoktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yoyg'rnüoş.ası, toplumsal hayatı eskisineoranla dııha az etkilemesi ile birlikte alınan anluml"İin ctanyacia "iaii, iiai ükemizcle detoPlumun her noktası.nda kısıtlama şeklinci_e değil bıireyseİ aarryd, uygulanması önemli halegeldiği" vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ,. pcn testi isteıimesine ilişkin mevcuttedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir.
İÇiŞleri Bakanlığının 04.03.20 22 tarih ve 25940sayılı Genelgesi kapsamında:1.;
1,1- İÇiŞleri Rakanlrğının ilgili Genelgeleri ayrıca iı Umumi Hıfzıssıhha KurulKararlarımızda; maske kullanım,, ğES kodu irguıu.nur, ,. negatif PCR test Sonucu ibrazıistenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının 03.b3 .2022tarihi itibariyle sonlandırılmasına,
2. M.ASKE KULLANIMI;
2'l- Bundan böYle aÇık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygunhavalandırmakoşullarınınbulunduğukapalıyerlerde

uvgulanmamasına.

2.2- Ote Yandan v.enİ bİr karar alınınca},a kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişileraraslnda gerekli sosYal mesafenin .ugıun*o,g, İ.rpuı, yerler ile otobüs. minibüs, servis,tren, nıetrıı. vapur, uçak gi bi her türı ü-tJffi;İ;" ;İ;;İffi; LH:H';} TJrii' ru!@@devamedilmesine.
3. tI!]S KODU UYGULAMASINA SoN VERiLMESİ;
3,1- 'AlıŞveriŞ m.erkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veyaotobüs, trlın, uÇak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere ycınelİk 1IES kodusorgulam:ısı YaPılması uygulamasının 03.0İ.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine,
4. PCR TESTİ;
4,1- AŞısız VeYa aŞl sürecinitamamlamayanyada son l8O gün içinde hastalığı geçirmemişkiŞilerden uÇakla seYahat gibi durıımlarja iİtenilcn negatif pCR ıcst sonucu ibrazıistenilmesi uYgulanıasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilmesine vc bı_ıı-ıdan böyle SağlıkBakanlığının 0,j,03,2022 tarilı ve 377 sayıl, yazİsı doğrultusıında lıastalık belirıisi olnrayankişilerden FCR testi istenilmemesine.

113



5. §lNln KaPILanlNnaX ;

Sağ;lık l}akanlığının 03.03.2022 tarih ve 389 sayılı yazısı doğrultusunda; 03.03.2022
tarihindeın itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslıırın aşağıdaki
şekilde ),eniden düzenlenmesine;

5.1- Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; f)ünya Sağlık Örgütü veya
ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan enaz iki doz (.}ohnson & Johnson için tek
doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az |4 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun
28. güniindeır başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi
otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR
test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere
karantina tedbiri uygulanmamasına,

5.2, kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden
herhangi bir belge istenmemesine.

5.3" l2 yaş altındaki çocukların ülkcmize girişlerde PCR/Antiien test raporu ile aşı
sertifi kası uygulamalarından muaf tutulmasına,

5.4- Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personelin
SARS-C|oV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmastna,

5.5- Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı tutulmasına,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygı"ılamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmernesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Kabahatler
Kanunuırun ilgili maddeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari
iŞlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurunda
bulunulrnasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Osman gilĞiN

2l3

Vali


