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KARAR TARİHİ: 07/08/2020 
KARAR SAYISI : 46

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 26.Maddesi gereğince ilçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’ın başkanlığında aşağıda 
isimleri ve imzalan bulunan üyelerin katılımları ile 07.08.2020 tarihinde saat 16:00’da 
toplanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye 
devam eden Covid-19 adı verilen Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının 
yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri 
Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka evresinde de 
bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda 
ilçemiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmıştır.

Yapılan toplantıda;

Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler ile ilgili İlçe Hıfzıssıhha 
Kurulu tarafından 04.06.2020 tarih ve 31 nolu, 06.07.2020 tarih ve 41 nolu kararlar alınmış, 
görülen lüzum üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ nun 06.07.2020 tarih ve 41 nolu sayılı karannın 
“Güvenli Turizm Sertifikası” bölümünden sonra gelmek üzere karara İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 
07.08.2020 tarihli ve 46 nolu kararı ile aşağıdaki bölümün eklenmesine karar verilmiştir.

COVID-19 TESTİ VE NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

1. Güvenli Turizm Sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama 
tesislerinde (belediye ve il özel idaresi ruhsatlılar), ikamet adresi yurtdışında olan 
misafirlerin talebe bağlı olarak Covid-19 testi yaptırabilmelerinin numune almak için 
eğitim almış sağlık personeli ile sağlanması veya numune almak için yetkin bir sağlık 
kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet vermeleri gerekir. Numune alınan misafirler için 
izleme kayıtları tutulur.

2. Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine 
uygun olarak belirlenir.

3. Numune alınma işlemleri için her türlü hijyen ortamı, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi 
atıkların diğer atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirler işletme tarafından sağlanır.

4. Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla irtibat halinde olacak irtibat kişisi belirlenir ve Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü’ 
ne ve Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ ne tesis işletmesi tarafından irtibat kişisi,
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5. İrtibat kişileri, tesiste hasta misafir çıkması halinde Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğüne ve 
Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olup, misafirin sağlık 
kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini yönetir.

6. Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, konaklama tesislerinde numune alma işlemleri 
ile ilgili hususları koordine edecek ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği sağlayacak görevli 
personel belirlenir. Ayrıca, Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından numune alımı 
yapan/yapacak konaklama tesislerinin ilçe bazlı listeleri hazırlanır, izlenerek 
güncellenmeleri sağlanır.

7. İkamet adresi yurtdışında olan misafirlere talep etmeleri halinde Covid-19 testini ücretli 
olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabileceklerine, 
çalışma saatlerine, testin içeriği, süresi ve test sonucu hakkında bilgilendirme ile ülkelerine 
dönüşte Covid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirlere, gecikmelere veya yaşanabilecek 
yoğunluğa maruz kalmamak için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmalarına, hasta 
olduğu tespit edilen misafirlerin ise konakladıkları tesisin yönetimine, havalimanlarında 
ise danışma birimlerine hemen bilgi vermeleri gerektiğine ilişkin, tesise girişte ve 
odalannda olmak üzere, Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılı bilgilendirme yapılır. Aynı 
bilgilendirme yazısında, test yaptırılabilecek yerlerin isim ve adres bilgileri ile test 
ücretinin havalimanları ve konaklama tesislerinde 30 Euro, test merkezlerinde ise 110 Türk 
Lirası olduğu belirtilir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından Gerede Belediyesi ile

çalışmalann/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kuramların yetkili 
makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesine,

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusura 
görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve 
işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para 

O l  cezası verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 
işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması 
için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin 
kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine 
getirilebilmesine,

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe 
girmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.



Cengiz AYHAN 
Kaymakam 

Başkan ilçe Sağlık Müdürü
Üye
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