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Karar No z |2
Yasal Dayanık : a) İl İdaresi Kanunu, Kabahatler Kanunu

b) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
c) İl Hlfzıssıhha Kurulunun 2t.08.202l tarıhli ve 202ll37sayılı karan
d) İl Hıfzıssıhha Kurulunun l1.09.2020 tarihli ve 202ll38 sayılı kararı.

YENiMAIIALLE İLÇE IIIFZISSIHEA KIJRUL KARARI

Yenimahalle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hükümet konağı toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
aIdı:
Salgınla mücadelenin başaıılı bir şekilde sürdürülmesi, vak4 hasta ve vefat sayılarının asgari seviyelere
düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve
sürdiirülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılama sürecine
ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanrn toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi büyük önem
taşımaktadır.

l. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlamış
olması önerilmekle birlikte baŞa öğretmenler olmak iizere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci
servislerinin şofiir ve rehber personeli gibi öğencilerle bir aıaya gelecek kişileriıı/görevlilerin aşılı/geçirilmiş
hastalık durumunda (Covid-l9 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları
halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek sonuçlan okul idaresi tarafindan gerekli
işlemler yapılmak üzere kayıt atında fufuIacak.

2. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da
şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişilerin; aşılama siireçlerinin
tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
üzerinden kontrol ederek PCR negatiftest raporu almalan gerekip gerekmediği belirlenecek,

3. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım
araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Seyahat
firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu iizerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-l9 hastaIığı
sonrası bilimsel olarak bağışık kabu| edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi
sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin
seyahatine müsaade edilmeyecek. PCR negatiftest sonucunun 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygularucak.

5. Bu kararların yasal dayanağı, 5442 sr.yılı İl İdaresi Kanunu ve l593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanunudur.
Bu karaılar yasıl emir olup uymayanlar hakkınğ Kabahatler Kanununa, İl İdaresi Kanunun4 Umumi
Hıfzıssıhha Kanununa dayanaıak idari paıa cezası ve diğer işlemler uygulanacak.

6. Bu karaılar, Hükümet Konağı ilan panosund4 diğer kamu kurumları ilan panosunda" Yenimüalle
Kaymakamlığı web sitesinde ve sosyal medya hesaplarınd4 vatandaşı bilgilendirmek iizere yayınlanacak

Kararıar, toplantıya katılanların oy birliğiyldoy çokluğuyla kabul editdi
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