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Şarkikaraağaç Ilçe Hıfzısıhha Kurulu 08 Nisan 2020 Çarşamba günü saat:14.00'da
Kaymakam Onur YILMAZER başkanlığında toplandı.

Tiim diinyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-l9) salgınrnrn toplum sağhğı
aÇısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arasl teması
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir.

Öte yandan salgın sürecinin, tarımsal iiretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede
tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması iizerinde hassasiyetle durulması
gereken diğer hususlardır.

Bu amaçla, tanmsal iiretimin sthekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip
olan mevsimlik tanm işçilerinin bulunduklan illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek
aksamalann, koronavirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza
indirilebilmesi için yer alan tedbirlere ilave olaıak bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;
1- Tanmsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücüniin

ilçemizin kendi imkAnlan ile kaışılanmasına, insan gücü ihtiyacının ilçemiz içerisinde
karşılanamaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım
işçileri ile tanmsal üretimin siirekliliğinin sağlanmasına, ancak bu durumun valiliğimizce
verilecek izin şartlna bağh olarak gerçekleştirilmesine,

2- Tanmsal iiretimin siirdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan komisyon
tarafından;

a) Tanmsal üretimi kapasitesinin korunması ve/veya artınlması amacıyla ahnması
gereken ttim tedbirlerin planlanarak ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalannca eksiksiz
uygulanmasının sağlanmasına,

b) İl dışından tanmsal insan gücü ihtiyacl duyulması hdlinde, (işçilerin yola çıhıkları
iller "çıkış ili", larımsal üretime katkı sağloyacağı il ise "varış ili" olarak tanımlanmaktadır)
bu ihtiyacm kaışılanabileceği İl VaIiliklerine talepte bulunulmasına,

c) Tanmda İş Aracılığı Yönetmeliği hüiimleri uyannca Aracı Belgesi verilmiş kişiler
veya işçi grubu temsilcileri aracılığyla şehirlerarası seyüat edecek olan mevsimlik tanm
işçilerinin belirlenmesine,

ç) Mevsimlik tanm işçilerinin, ilçemize gelişinde veya talep halinde ilçemizden
çıkışında her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce
gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme
kurallanna uygun olaıak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline hareket edilmesinin
sağlanmasına,
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4- Kış aylannda konakladıklan illerden halvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya
ya da motorlu ulaşım araçlanyla gidecek olan "göçerler", ilgili mevzuatmda belirlenen izinler
ahnmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine,

5- Ancılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara
uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,

6- Gerek arrcrlarrn geıekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta
ulaşım araçlan olmak üzere ilgili ekipmanlannı dezenfekte ettirmelerine ve kendileri ile ilgili
sağlık kontrollerini yaptırmalanna,

7- Göçerler ve arıcıların ilçemize geldiği yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla
temas etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına,
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d) İlçemize gelecek olan mevsimlik tarım işçileri ve bunları taşıyacak şoför d6hil İlçe
Sağlık Müdiirlüğü tarafından sağlık kayıtlanndan evde tedavi izolasyonunda veya temaslı
izolasyonunda bulunanlann olup olmadığının kontrol edilmesine. İlçe Sağlık Müdürtüğünün
uygun gördüğü sağhk tesisinde "Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-I9 Vaka
Sorgulama Kılaıuzu" kullanılarak sağhk kontrolünden geçirilmesine,

3- İlçemize gelen mevsimlik işçilerin konaklayacağı alanların ve Mülga Başbakanlık
20|7/6 Gene|gesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra
Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, Bu
doğrultuda;

a) İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğultusunda siirecin yönetilmesine.
b) Mevsimlik tarım işçileıinin konaklayacakları tesis/konteynıı/çadırlarda yatak

aralannrn en az |,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler
arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanın sıklıkla
havalandırılmasına, havalandrnlamıyor ise mesafelerin artırılmasrna (en az 3 metre),

c) Çadırlaı arası mesafenin artıııimasrna, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklrğın
en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,

d) İlçe Saglık Müdiirlüğünce sağhk hizmetlerinin verilmesi ve devamlıhğının
sağlanmasına,

e) Mevsimlik tanm işçilerinin konakladıklan alanlann yerel yönetimlerce düzenli
olarak İl/İlçe Özel İdaresince dezenfekte edilmesine,

f) Konakladıkları alanlar ve çalrşma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su
temininin sağlanması ile katı ve evsel atrkların bertarafi ve çevre koşullannrn İü/İlçe Özel
ıdaresince denetlenmesine,

g) İlçemize gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklannrn yanında
yeterince sabun bulunmasının İlçe Özel İdaresince temin edilmesine,

h) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka wc-banyo
gibi kalıcı veya seyyaı alanlann oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlanrun sağlanmasına, bu
amaçla İl Afet ve Acil Durum Müdiirlüğü imkanlanndan faydalanılmasına,

i) İlçe Özel İdare Müdürlüğiince çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel
önem verilmesine,

j) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı
tedbirlerinin alınmasının sağlanmasl gibi tedbirlerin alınmasına,
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8- Mevsimlik tanm işçilerinin ailelerinde bulunan 20 yaş altı çocuklarda ikamet
ettikleri yer ile çalıştıkları yer arasında aileleri ile birlikte seyahat etmeleri halinde sokağa
çıkma yasağından muaf tutulmasına,

9- İlçemizde hali hazırda çalışmakta olan mevsimlik tanm işçilerinin İlçe Saghk
Müdilrlüğlln tarafından gerekli kontrollerinin yapılarak sorun tespit edilmeyenlerin Covid-19
hastalığı korunma kurallanna uymak şartıyla çalışmalanna devam etmelerine,

Yukarıda alınan kararlann ivedilikle planlanmasına,/uygulanmasına ve ti,im kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlanmız tarafindan konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksakhğa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın gereği için Belediye Başkanlığına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara ve
Ziraat Odası Başkanlığına gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 08.04.2020
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