AYDIN IL UMUMi HIFZISSIHHA MECL土S KARARI
KARAR TAR工H主: 14/09/2021

n Umumi Hlfinsslhha Meclisi 14/09/2021 tarihinde sat 17.30, da Vali Htiseyin AKSOY
Ba車anhgmda VaIiI王k TopIantl Salonunda topIaml卸宣r.

GUNDEM

KARAR

: Ge9ici Olarak Bul皿ul狐Yerlerde izolasyon Ko叩llan

: Ytiksek bula叩lllgl nedeniyle top工um sagllgl a叩量ndan ciddi risk olu帥ran

Koronav王r龍salg重nlyla mucadele si庇cind巳PCR test sonucu pozitif olan]am uygun ko?u11arda

izoIasyo間allnmalan salglnln yayllm皿kontrol altlnda請ma a91Slndan坤相k 6nem
ta軌maktadlr.

Sa軌k BakanllgmCa yaylmlanan

Zt硯asん柚肋4劇画n If班幽帝Er確Hα劇場jz厄mi t,e

用句岬o〃 Rehber脇e g6re,g6stemii Oldu帥SemPtOmlara g偽re hastaneye yatl叩a gerek
g珊1meyen pozitif vakalarm ikametlerinde izolasyona tab王tutulmasl gerekmektedir,Ote

yandan 9e$itli sebeplerle (y弛sek鱒r巳tim, 9all叩a・ geZi vb.) gecici olarak bu量undu菖u yerlerde
PCR test sonucu pozitif oldugu anla§llan ve izolasyona∴al獲n脚曽I herhangi bir yeri
bu量unmayan ki§iIerin; Kaymckamllklarca beliI.lenen yerlerde izolasyona l血i tutulmalarl Ve

刷yasyon ekiplerince takiplerinin yap11masI Salgmm Seyn a91Smdan e喜zem bir durundur.

Bu 9er9eVed巳;

1" Ge9ici olarak bulundu如yerde PCR test sonucu pozitif oldu曽u狐1a?11an k却erin
izolasyon si喧1erini ge申mek tizere 5zeI aracIar獲yIa (toplu tagrma vasltalarl kesinli]de
ku11anllmayacaktlr)租SIl ik租met量erine dt5n皿e量er王ne yoIculuk slraSlnda∴Sair sebeplerle (mola

Vb.) di曽er kii正rle temas e血巳yecegine ytinelik taa批tte bulumasl ko叩luyla izin veri]mesi,

2・ Asll ikametlerine gidemeyecek durumda olanlaT車n ise Kaymakamllkl紬c租bu ki申rin
izolasyon stlre91erini ge9imek/tamanlatmak tizere mtimk皿se kamu kurりmIarI皿a∴ait

mis舶rhane/ko脚Idama tesisi gibi yerlerin m址nk血de剃se kar紬ti脚OteIi gibi yerlerin

belirlenmesl ,
3. Kaymakanllklarca bel王rlenen yerlerdeki ko肋I血ma bedelIerinin, izolasyona tabi
tutuIan k申1erce kar$Il紬maS量, anCak yapllacak gelir tespitine g6re konak量創軸a bedelini

kar§1layamayacELk durumdaki ki串re at giderlere S的ya獲Y紺dlm‑agrna ve Day帥看即血a
Vakl皿ar看nCa destek saglanmasl,

4. Karantina oteli belirlenmesl gereken durunlarda; izolasyon ko叫laml Sa軸mak kayd]yla

ekon?mik叩Idan en avantajll yerlerin Kaymakamllklarca se9ilmesi,
5. Izolasyon ko叩11am ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutu量acak kisilerin

Kaymakamllklarca tespit edilen misa珊ane/konaklana tesisi/k紺antina oteI王gibi yerlere

kona肋ma bedeIini kendi量eri珊e皿ek kayd量y案a kabul edilmesi,
6" Ge9ici ol紺ck bulundu如yerlerde PCR test sonucu pozitif oldu軋帥Ia可an ve izolasyona
allnabilecegi herhangi bir yeri bulurmayan ki担rin izolasyona tabi tutulmalan i車v
Kaymakam量量k血℃a belirlenen yerlere ;

‑Ziyare申kabul edi血emesiう
‑G酌e血量ik tinlemleri垂n yeteri kadar gtive皿li肌01luk persone看i g6revlendirilmesi,
一izolasyona tabi tutulmasl ka脚rla担1lan kirilerin sa軋k durum血Inl g6zlemlemek ve buralarda
g6revli personelin salgmla mfroadelede belirlenen tedbir萱ere uygun印ll叩aSml Sa封amak tizere
yeterli sa§llk personeli g6rev量endiril皿esi

Gerektigi de曽erlendirilmektedir,

Uygula調da herh紬gi bir cks租kllgfl meyd孤Verilmemesi ve magduriy巳l巳叩den
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maddesi geregince idari i封em tesis

edi獲m巳sine,

Oy birligi ile karar verildi.

牽押印1葺直ハ

