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Ilçe Hıfzısıhha Kurulu 19 Mart 2020 Perşembe günü Kaymakam Onur YILMAZER
başkanlığında toplanarak aşağıdaki konulan görüşüp karara bağlamıştır.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Diinya
Sağlık Örgütii tarafindan pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-l9) salgınından
ülkemizi, vatandaşlarımızı ve salgının yayrlmasını önlemek amacıyla ahnması gereken
tedbirler aşağıya çıkanlmıştır.

İlçemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlannda temizlik işlemlerinin
maksimum hijyen kurullarına uygun şekilde yapılmasına,
Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının sık
periyotlarla dezenfekte edilmesine.
İlçe Sağlık Müdüılüğü ve İlçe Mtiftülüğünün koordinesinde, umreden gelen
vatandaşların takiplerinin yapılmasına, 14 giin süreyle sağhk kuruluşlan ile
koordineli olarak ikametlerinde kalmaları için uyarılann yapılması ve gerekli
tedbirlerin almmasma,
Yurt dışından gelen vatandaşlanmrzm (kamu görevlileri de dAhil) koronavirüs
testleri ile ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumuna yönlendirilmesi ve 14
gün kuralına ululmasrnrn sağlanmasını,
Belediye Başkanhklarınca, koronavirüs salgınını firsat gören kişi veya firmaların
çeşitli ürün ve iirün gruplarında (maske, kolonya, dezenfektan, temizlik
malzemeleri, gıda malzemeleri vb.) arz{alep dengesiyle u}uşmayan fiyat aıtışları,
stokçuluk ve benzeri piyasa oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirenlerin
tespit edilerek ilgili mercilere bildirilmesine,
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıklarının koordinesinde bitgilendirme
afişleri, duyııru ve çeşitli iletişim araçları ile halkın bilinçlendirilmesine,
Belediye Başkanlıklarınca halk pazarlarında satıcılann maske ve eldiven takmaları
için anons yapılması ve teşvik edici önlemlerin alınmasına,
Koronavirüs hastalığı olan vatandaşların haber verilmesi durumunda İlçe SağIık
Müdürlüğü, Devlet Hastanesi görevlilerince evlerinden alınmasına,
Okul binalarının ve okul servis araçlarının İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğiince
temizliğinin ve dezenfekte işlemlerinin yaprlmasına özen gösterilmesine,

Şoftirler Odası Başkanlığınca, ilçemizde kullanılan toplu kullanım araçlarının
(minübüs) temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, araçlarda çok kullanılan
yerlerin her seferden sonra temizlenmesine, yolculara kolonya veya dezenfekten
üriin kullandırılmasına,
Belediye Başkanhklannca cadde ve sokakların sık sık temizlenmesi ve
dezenfeksiyon yapılmasma özen gösterilmesini,
Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci 1ıırtlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun
yapılmasına,
Kamu kurum ve kuruluşlarında asli görevleri aksatmayacak ve faaliyetlerin
devamrnr sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin
yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulmak kaydıyla personele idari
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İlçe Nilfus Müdiirlüğiince, doğrudan vatandaşlarla temas halinde yürütülen tiim
hizmetlerde yapılan her işlemden sonra hizmet alanının, hizmet verilen araçlann
(el, parmak izi vb.) ve hizmeti sunan personelin dezenfeksiyon ve hijyen
konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerine,
Toplu olarak vatandaşlanmızın bir arada bulunduğu taziye evi ziyaretlerinin
yapılmamasına,
Toplu yemek ve düğün organizasyonlarının yapılmamasm4
Köy ve mahalle muhtarlıklarınca, yurt dışından ve umreden gelen vatandaşlann
listelerinin ivedilikle İlçe Emniyet Müdürlüğü. İlçe Jandarma Komutanlığı ve
Toplum Sağlığı Başkanlığı/Devlet Hastanesine bildirilmesine,
Kurulun oy birliği ile karar verilmiştir.
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