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Il Hıfzıssıhha Kurulu l 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı ııaddeleri
gereğince, 16.03.2020 Pazartesi günii saat 22:00 'da Vali Sayın Oktay ÇAĞATAY başkanlığında,
Valilik Topianı Salonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmış olup;

GÜNDEM:
COVlD- l9 Hastahğı Hazırlık ve Vaka Yönetimiı

KARARLAR:

l-

23-

4-

56_

7-

İlimizde vaka çıkması ihtima]ine karşı hastanelerde gerekli hazırlıkların (tüm persone|e eğitim
verilmesi, izole oda, kişisel koruJucu malzeme sağlanması vs.) ve vaka olması halinde vaka
yönetimi, numune alınması işleınlerinin gincel 20l9-nCoV Haştalık Rehbeıi'nde belirtilen usul
ve esaslara göre yapılmasına, olası vakaların tespit edilmesi durumunda vakit kaybetmeden İl
Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'ne ihbar edilmesine,
Ambulanslarda kişisel koruyucu ekipmanların hazır olarak bulundurulması ve hasta naklinin rehberde
belirtilen kurallar ddhilinde yapılmasına,

Ülkemize gelen, son l4 gün içerisinde yurt dışından giren insanların Kolonavi s açlsından
bilgilendirilmesi, Tiirkiye' ye giriş yaptlğı talih itibariyle 14 gün Siiresince evde izlenceklerine, almaları
gereken önlemler hakk:nda en az evde bir kez ziyaret edilerek bilgilendirilmelerine ve evde izlem onam
formunu imzalatılarak iü Sağüık Müdiirlüğü' ne günlük olafak bilgi verilmesi gerektiğine,

Talimatlara aykırı hareket etme duıumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284 üncü
maddesiıde yer alan "66 ve 67 jnci maddelerde zikıedildiği iizere sari hastalıklar hakklnda tetkikatta
bulunmağa salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
mucibince çezalandırılır." hükmü ve 523? sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Bulaşıcı hastahklara iliŞkin
tedbirlere aykln dawanma" başlıklı 195 inci maddesinde yel alan "Bulaşıcı hastalklardan birine
yakalanmış veya bu hastalftlardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karalıtina altına alınmasına dair
yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ilç cezalandırılır."
hükümleri kapsamında hakkında Cumhuriyet Başsavcıliğına suç duyrrusunda bulunulacağı hususunda
kişilere bilgilendirme yapılmasına,
Sağhk Bakanlığının web sitesinde bulunan COVİD-l9 ile alakalı görsellerin billboardlarda gösterilmesinin
Bitlis Belediye Başkanlığınca sağlanmasına,
Ha]ka açık umumi yerler ve kamu kurumlarının Belediye Başkanlığınca dezenfekte edilmesine, aylıAa 1üm
kamu kuıım ve kuruluşlarımızın kendi bakanlıklarının imkanlarınca ve kendi bakanhklarınln talimatlarl
doğrultuSunda Sağlık Bakanlüğl'nln belirlemiş olduğu yöntem ve materyellerle dezenfeksiyon iŞlemlerini
yapmalarına,

Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için Il Sağtık MüdüIlüğünce broşür dağütlmının yapllmasına, Kamu
kurum ve kuıuluşlularının bilgilendirilmesi amacıyla COVİD-]9 ile alakalı afiş ve broşürlerin kurumlarca
uygun görüniilen yerlere asılmaslna,

8_ Umuma Açık istirahat ve Eğleırce Yerleri olarak faaliyet yüIüten Ve vatandaşlarımlzın Çok yakın
bir mesafede bir arada bulunarak hastahğın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; Tiyatro,
' Sin"*a, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı,Müzikli Lokanta,{Kafe,
Gazino, Birahane, taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu,
Nargile Kafe, İnternet Salonu, İntemet Kafe, her türlü O1un Salonları (Atari, Playstation vb.),
okanta içindekiler dahil), Çay Bahçesi, Dernek
her türlü kapalı Çocuk Oyun Alan ları (AVM

9l, ilY,

l

\

Lokalleri, Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor
Merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibarİyle
durdurulmuştur.

9- Sivil

toPlum kuruluşlarının (Demek, vakıf ) geneI kurulları ve Sivil toplum kuruluşIarının
eğitimler dlhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i
zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) l6.03.2020 pazarlesi saat 24:00 itibariyle geçici
olarak ertelenmiştir.

l0- Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri l6.03.2020
pazartesi saat 24:00 itibariyie durdurulmuştur.
l l - Umuma aÇık istirahat ve eğlence yerleri o|arak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın
çok yakın

bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşına riskini artlracağı değerlendirilen pavyon,
diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri l6.03.2020 Pazartesi saat l0:00 itibariylİ gİçici
süreliğine durdurulmuştur.
l2- AIınan kararların Bitlis Valiliği Ve Bitlis il Sagıık Müdürlüğü'nün web sitesinden
yayımlanmasına,
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,l"karar alınmıştır.
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