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iı, uvıuıvıi HırzıssIHHA KURUL KARARI
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2ll03l2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 23. maddesine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığnda olağanüstü toplanarak
gtindemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni

tip Coronavirüs (COVID-l9) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya
devam etmektedir. CovlD-l9salgınında en temel risk unsuru; toplumsal alanlarda virüsün
bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve izeri, bağışıklık sistemi düşük (kanser, organ nakli
vb.) ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, DM, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve
karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçlan kullanan insanların üzerinde ciddi
sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmektedir.

Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlanmız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıklan olan
vatandaşlarımız büyi.ik risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka
açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalanna rağmen toplu taşıma araçlarında
seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam
etmektedirler.

Bu durumun devam etmesi, 65 yaş ve üstti vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklan olan
vatandaşlarımızın kendi hayatlannı ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının
yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlaflmız hayatlarını kaybetmesi
riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Yukarıda açıklanan nedenler, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri
doğrultusunda Umumi Hıüıssıhha Kanununun27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında;

l)

2I.03.2020 tarihi saat 24.00'den soffa 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik
rüatsızlıklara sahip vatandaşlarımzın bağışıklık sistemi düştlk (kanser, organ nakli vb.)
hastalıklar dışındaki hizmetine ihtiyaç duyulan kamu görevlileri, kamu ve özel sağlık
kurumları personeli, aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, eczacılar, belediye başkanları,
muhtarlar ve sosyal hizmet kuruluşları görevlileri hariç ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık

alanlarda, parklarda dolaşmaları

ve toplu ulaşım araçlan ile

sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklıınmaslna,

seyahat etmeleri

2) İçkili velveya içkisiz tiim lokanta ve restoranlar ile

pastane ve benzeri işyerlerinin,
21.03.2020 cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde,
müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerinin sağlanmaslna, oturma
alanlarını kaldırmasına, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli tedbirlerin
alrnmasına,

3) İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına

yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayaçak yakını
bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlanmızın mağdur blmaması;
temel ihtiyaçlarının Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulacak 65 yaş üstü Vefa Sosyal
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4) İlçelerde Kaymakamlıklar tarafından, 65 yaş ve iizeri ile kronik hastalığı

olan
vatandaşlanmzın sağlık başta olmak izere tiim temel ihtiyaçlannın karşılanması için gerekli
tedbirleri almalanna,

5) Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden
olunmaması için ilgili birimlkurum yetkilileri tarafindan ilgili ttlm kurumlarla koordine
edilerek gerekli ttim tedbirlerin alınmasına,

Alınan bu kararlara aykın hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın
öngördüğü müeyyidelerin uygulanmastna,
Oy birliği ile karar verildi.
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