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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Covid-19 hastalığından korunmak ve salgının yayılımını engellemek 

amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesine istinaden, ilgili  Bakanlıklar tarafından 

yayımlanan genelgeler, talimatlar, İl Pandemi Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları ve duyurular 

çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.04.2020 günü Vali Yardımcısı 

Aydın TETİKOĞLU Başkanlığında olağanüstü toplandı. 

 

Bu kapsamda; 

 

1. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kapalı İşyeri /Ofislerde Covıd-19 Kapsamında Dikkat 

Edilecek Hususlar”ın (Ek-1) tüm Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine (OSGB), Hatay Esnaf ve 

Sanatkârlar Odasına, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına işyerlerine tebliğ edilmek üzere iletilmesine 

ve önlemlere riayet edilmesinin sağlanmasına;  

2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bakım kuruluşları (çocuk, 

engelli, kadın, yaşlı) ile özel huzurevi, yaşlı bakım merkezleri ve özel engelli bakım kuruluşlarında 

çalışmakta olan bakım ve sağlık hizmeti veren personelin pandemi süresince istifa/sözleşme feshine 

izin verilmemesine; 

3. Deniz yolu ile ilimize giriş ve çıkışın il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi 

süresince yasaklanmasına ve il dışından gelen ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakil 

belgelerini beyan etme zorunluluğu olup, ilgili tekne personelinin tekne dışına çıkmamasına ve 

bağlama yapacağı barınak veya liman içerisine ürün boşaltma, fırtına gibi mücbir nedenler haricinde 

girmelerinin yasaklanmasına ayrıca; ilimizden ayrılacak balıkçı teknelerinin de bu uygulamaya tâbi 

tutulmasına; 

4. İl genelinde hafta sonları sadece nöbetçi eczanelerin açık kalmasına; 

5. İl genelinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarında görevli personelin maskeyle hizmet vermesine ve 

sağlık kuruluşlarına vatandaşların da maske takarak başvurmalarına; 

6. Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesine ayrıca; bu araçlarda dezenfektan 

bulundurulmasına, vatandaşların ellerini dezenfekte ederek araca binmelerine;  

7. Hastanelerden ve Aile Sağlığı Merkezlerinden herhangi bir sağlık hizmeti ihtiyacı duyan 65 yaş üstü 

ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın İlçelerde Kaymakamlar koordinasyonunda oluşturulan vefa sosyal 

destek komisyonuna (112, 155, 156) başvuru yaparak aldıkları izin belgesiyle yanlarında en fazla 1 

(bir) kişinin refakati ile sağlık kurumuna yönlendirilmesine, 

8. Alınan İdari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereği idari 

işlemin yapılmasına; 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

                                  Aydın TETİKOĞLU 

                                 Vali a. 

                         Vali Yardımcısı 


