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Gerede İlçe. Hıfzıssıhha Kurulu 24,04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’m başkanlığında aşağıda
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 22.09.2021 tarihinde saat 14:00’da toplanmıştır.
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Yapılan toplantıda;
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Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan KoronaVirüs
salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyona
alınmalarının salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşıdığı,
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve
Filyasyon Rehberi"ne göre, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek
görülmeyen pozitif vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerektiği,
Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb.) geçici olarak bulunduğu
yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri
bulunmayan kişilerin; Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlığımızca belirlenen yerlerde
izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılmasının salgının seyri
açısından elzem bir durum olduğu,
!.
Görüşülmüştür.
Bu çerçevede T.C. İçişleri Bakanlığının 14.09.2021 tarih 14644 sayılı genelgesi ve T.C. Bolu
Valiliğinin 22,09.2021 tarih 7857 sayılı yazıları gereğince;
1. Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin
izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları
kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk Sırasında
sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte
bulunması koşuluyla izin verilmesine,
,
2. Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için bu kişilerin izolasyon
süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere il merkezinde DSİ 53, Şube Müdürlüğüne
ait Bolu Merkez İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Misafirhanenin karantina yeri
olarak belirlenmesine,
;i
3. Belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce
karşılanmasına, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini
karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfınca destek sağlanmasına,

4. İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak
kişilerin tespit edilen misafirhaneye konaklama bedelini kendileri ödemek
kaydıyla kabtıl edilmesine,
5. Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve
izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi
tutulmaları için Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlığımızca belirlenen
misafirhaneye;
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■ Ziyaretçi kabul edilmemesine,
ij
■ Güvenlik önlemleri için İl Emniyet Müdürlüğünce yeteri kadar kolluk
personeli görevlendirilmesine,
ij
■ İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumların]
gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen
tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli
görevlendirilmesine,
6. Karantinaya alman kişilerin yemeklerinin,
Başhekimliğince karşılanmasına,

İzzet

Baysal

Devlet Hastanesi
j
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7. Karantinaya alınacak kişilerin yemek ücretlerinin, İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Başhekimliği Döner Sermayesinde belirlenen rakam üzerinden, konaklama bedelinin
ise "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ"e göre alınmasına, konaklama ve yemek
ücretlerinin DSİ 53. Şube Müdürlüğünce tahsil edilmesine,
8. DSİ 53. Şube Müdürlüğünce tahsil edilen yemek ücretlerinin, İzzet Baysal Devlet
Hastanesi Başhekimliği Döner Sermayesine aktarılmasına,
9. Konaklama ve yemek ücretlerinin ilgililerden tahsil edilememesi halinde İl
Defterdarlığınca,
"6183
Sayılı
Amme
Alacaklılarının
Tahsil
Usulü
Hakkında Kanunu" gereğince ilgililer hakkında işlem yapılmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin
ivedilikle planlanmasma/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kuramların yetkili makamlarca verilecek
görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine,

Usulüne göre alman ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci
maddesi, TCK’nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem
yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde
kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de
yerine getirilebilmesine,
|
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İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girmesine,
Toplantıya kaplanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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