
ELBISTAI\I iIge HIFZISSIHHA KURUL KARARI

I(ARAR NO :62

KARARTARiHi :06.10.2020

ilgemiz Htfzrssrhha Kurulu, Elbistan Kaymakamr 0zkan DEMiR Bagkanhlrnda
06.10.2020 giinti saat 1l:00'da agagrda isim ve imzalan bulunan tiyelerin igtirakiyle
toplanarak,

Koronaviriis (Covidl9) salgtntn toplum safhSr ve kamu diizeni agsmdan
olugturdu[u riski y0netmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayrhm
htzmt kontrol altrnda tutma amacryla ilgemizde ahnan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler
ahnmrgtr. Bu kapsamda;

l. Ba$a Beiediyeter olmak iizere ilgili di[er kurum/kuruluglar tarafindan yilrttttilen her
tfirlii qehir igi toplu ulaqrm aracryla (otobtis, minibtis vb.) yaprlan seyahatlerde
kullamlmak iizere kigiye <izel hale getirilmir; elektronik/akrlh seyahat kart sistemleri ile
Sa$Ift Bakanhpr Hayat Eve Srpar (HES) uygulamasr arasmda gerekli entegrasyonlann
saSlanmasrn4

2. $ehir iqi topiu ulagrm faaliyetleri igin kullanrlan ulagrm kartlanm heniiz
kigisellerytirmemip durumda olan yerel ydnetim birimleri ve ilgili diger kunrm ve
kuruluglarca, halihazrr da kullamlmakta oian elektronik/akrlh seyahat kart sistemlerinin
kigisellegtirilmesi amacryla gerekli gahgmalara biran ewel baglarulmasrn4

3. Covidl9 hastah$r tantst konulan ya da temashsr durumunda olan vatandaqlanmua ut
varsa kigisellegtirilnrig seyahat kartlannrn izolasyon stiresi boyunca oiomatik olarak
askrya ahnmasma"

4. Covidl9 tamh ya da temashsr olmasr nedeniyle izolasyonda olmasr gerekti!,i kendisine
bildirilmesine rafimen qehir igi toplu ulapun araglannr kullandrgr tespit edilen kigiluin
bilgilerinin, gerekli idari yaptrnmlann uygulanmasr ve gerekiyorsa sug duyurusunda
bulunulmasr igin igiqleri Bakanhgr aracrhgryla (e'igipleri Sistemi iizerinden elektronik
olarak) ilgili kurumlarla paylaqdrnasrna,

5. Ahnan kararlann Kaymakamhk ve ilge Belediyesi intemet saylalannda ilan
edilmesine ve sosyal medya hesaplarrndan paylagrl,masmar

6. Alman kararlann llge yerel basmmda duyurulmasrna,
7. llan tutanaklanmn dosyasrnda muhafaza edilmesine,
8. Ahnan kararlarm kolluk, zabfia, safirk vc kaymakamhgmrzca uygun g6rillen di$er

kamu gOrevlileri tarafindan yiiriittilmesine,
9. Ahnan idari tedbirlere uymayanlara karyr 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu

gereSi idari iglemin kaymakamhk tarafindan yaprlmasrna"
10. Ahnan idari tedbirlere uymayarak toplum sa$h$rm tehlikeye dtgiirenler hakkrnda

kaymakamhkga adli makamlara sug duy urusunda burunulmasrna,
Oybirligi ile karar verilmigtir.
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