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Ilqemiz Hrfassrhha Kurulu, Elbistan Kaymakam t ozkan DEMIR Bagkanlgnda

,iiii;ilX?.| 
siin6 saat t5:00'da asagrda isim n" imzararr bulunan uy*irri" ipirakiyle

Koronavinis (covidlg) salgrntn toplum saghgr ve 
\amu diizeni agrsrndan olugtwduguriski ydnetnek' sosyal izolasyonu temln ile sosyal"misafeyi koruma ve yayrlm hurm kontrol

ffi*#la 
amactvla ilsemizde altnan tedbirlere ek oiarak ilave teibirler airnmrgtrr. Bu

l' Izolasyon kogullanm-ihlal eden ya da izolasyon kopullanm sa$ama imkanr olmayan gegicinitelilte yerlerde konaklayan kigilerin izolasyon stireglerini gegirmevtamamlaunak flzereKaymakamh lrm rzca yurt/pansiyon gi b i yerr eri n bel i rlenmesi ne,

2' ilgili kurum/kuruluglarca Kaymakamh$rmrza tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlanng6rev paylagrmrna gdre gahqmaslna,

3' Yurt veya pansiyonla'n ydnetiminin Kaymakamhk Makammm genel koordinasyonundamevcut ydneticilerle saflanmasma,

4' Kaymakamhk Makamr tarafindan gerekirse diser kamu kurum ve kuruluglarrndan da

lffimjffi"lendirilmesi 
yaprlarak bu vurt u".vu pansivonra*n prrro*t ihtiyacrnrn

5' Yurt veya pansiyonlann her ttirli.i tomizlik hianetleri ve diser lojistik ihtiyaglanrun AFADtarafindan karg{anmasma,

6' Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulmasr kararraStnran kigiler ile gdrevledirilen

ilfrm*llt"ntnt ihtivasla'nrn AFAD koordinasyonunda Krzrriy tarafindan

7' Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulmasr kararlaptmlan kigiterin sashk durumlanrugodemlemek' ttbben gerekli durumlarda saghk r,u*ruirJrrna sevkini koordine etrnek vegdrevlendirilen personelin salgrnla m0cadelede belirlenen rcdbirlere uygun garrgmasrnrsallamak iizere yeterli sapl* personelinin Kaymakamlrt< tarafrnaan gtirevlendirilmesine,
8. Yurt veya pansiyonlara ziyaretgi kabur edilmemesine,

9' 24 saat esasma g6re kesintisiz siirdtirtilec_1k olan giivenlik onlemlerinin kaymakamgdzetiminde yercri kadar giivenrikrkolruk personeri ile safranmasma,
l0' Hakkrnda evde/ikarnetinde izolasyon-kara' verilmig olmakla birlikte gegici ve mevsimlikirylerde gahgan ianm ve inpaat iggileri ile desigik *ru"pt.ro*n *u* izolasyon s'recini gegirecekuygun bir meskeni olmayan kiqilerin; Kaymakamhk tarafindan kendilerine tahsis edilenyurtlara veya pansiyonlara yerlegtirilmesine ve izolasyon siiresilerinin burada tamamlanma$na/I

^/ l,A,/tt\



11' Evde izolasyonda olmast gerekirken yaprlan denetimler sonucunda konutla'nr terk etmek
bagta olmak tizere defigik gekillerde izolasyon karanna aykrn hareket eden kigilerin;
Kaymakamca izolasyon stirecini tamamlatmak ilzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek
zorunlu izolasyona tabi tutulmasma ve idari iglemlerin yaprlmaslna,

i2' $ehirlerarasr yolcu tagrmacrh$r yapan firmalar (otobtis, midibiis, minibiis vb.) tarafindan
her ttirlti biletleme iglemi (intemet-telefon iizerinden veya yrn yrne) esnasrnda miigterilerden
HES kodu talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet saagr yaprlmamasrna,

13' $ehirlerarasr yolcu tagrmacrh$r yaprlan araglarayolcu alnma esnaunda da yolculann HES
kodu kontrol edilerek, araca binmesinde herhangi bir sakrnca olmadrpr anlagrlan yolculaln
araglara binebilmesine,

14' Gerek bilet satrgr gerekse araca alnma esnasrndaki HES kodu kontroltinde; covid- 1g tamhya da temasltst oldu$u tespit ediien kiqiler igin gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince
kolluk birimlerine ve sa$hk kuruluglanna yaprlmasma,

15' Bagta trafik birimleri olmak tizere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksrzrn bilet satryr
yaprlmamasr ve gehirlerarasl yolcu tagrmacrhfir yaprlan araglara yolcu alnmamasr hususlarrmn
etkin gekilde denetlenmesine,

16' Yaprlan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satrgr yapan firmalara
Kaymakam tarafindan gerekli idari para cezasl uygulanmasrna, HES kodu oimaksran yolcu
kabul eden araglann ise l0 giin siire ile seferden men edilmesine,

l7' Denetimler sonucunda Covid-l9 tanrh veya temashsr oldug.u halde HES kodu olmadan
gehirlerarasr toplu ta$rma araglarryla seyahat ettigi tespit edilen kigilerin igigleri Bakanlgrnrn
ll'09'2020 tarihli ve 14s10 sayrh genelgesi ve yukarrdaki l. Maddemiz gergevesinde
Kaymakamhk Makamtnca belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi
tutulmasma,

l8-Ahnan kararlann ilgemiz kaymakamhlr ve ilge Belediyesi internet sayfdannda ilan
edilmesine ve sosyal medya hesaplanndan paylagrlmasrna,

I 9ll an tutanaklanmn dosyasmda muhafaza ed i I m esine,

20- Alrnan kararlann kolluk gtiglerince, sa$hk ve zabrtategkilatrnca ygriittilmesine,

2l-Ahnan idari tedbir-lere-lymayanlara lgiqleri Bakanhgrmn ilgi genelgeleri, bu konudakiumumi Htfassthha Kurul Kararlanmu ve umumi Hrdssrhha Kanunu gergevesinde gerekliidari iglemlerin Kaymakamhk Makamr tarafindan yuptl*unnu ve TCK 195,nci maddesiuyennca sug duyurusunda bulunulmasrna,

Oybirligi ile karar verilmigtir.
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