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İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ: 09.04.2020 
KARARNO : 19 

Konya İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09/04/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunun 23. ve 26. maddesine göre Vali Cüneyit Orhan TOPRAK Başkanlığında 
aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler olduğu halde toplandı. 

Gündem: 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 
olan yeni tip Koronavirüs (nCovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka 
sayısı artmaya devam etmektedir 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" ilan edilen Koronavirüs (nCovid-19) 
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerısı, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 
6235 sayılı Genelgesi, 03.04.2020 tarih ve 13 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 
01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır. 

Ancak İçişleri Bakanlığının 09.04.2020 tarih ve 89780865-153 sayılı " İlave Tedbir" 
konulu talimatlarına istinaden aşağıdaki karar alınmıştır. 

1. 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza
sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük _
hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine
getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre
kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği
muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental
retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve
gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor
vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları
yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği
ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde
dolaşmalarına İlimiz sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine,

2. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığının 30.03.2020 tarih ve E.7970 sayılı yazısı ile Covit 19 salgınının
azaltılmasına yönelik olarak talep edilen;

a) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında yüksek risk teşkil eden çöp konteynırlarından
sokak toplayıcıları tarafından yapılan toplama faaliyetlerinin durdurulmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, tüm Kaymakamlıklara Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına gönderilmesine, 

Oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
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Konya İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09/04/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunun 23. ve 26. maddesine göre Vali Cüneyit Orhan TOPRAK Başkanlığında 
aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler olduğu halde toplandı. 

Gündem: 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 
olan yeni tip Koronavirüs (nCovid-19) salgını nedeniyle tüın dünyada can kaybı ve vaka 
sayısı artmaya devam etmektedir 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" ilan edilen Koronavirüs (nCovid-19) 
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerısı, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve 
6235 sayılı Genelgesi, 03.04.2020 tarih ve 13 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 
01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 07.04.2020 tarih ve 0116127989 
borkod sayılı '' Sağlık Hizmetlerinin Devamlılığı'' konulu yazıları ile '' Düzenleme sonrası 
sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin 
aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı sahadan 
tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlilüe anılan iş ve işlemler, sağlığın teşviki ve koruyucu 
sağlık hizmetlerinin sunulması yönünden son derece önemli olup, halen içinde bulunduğumuz 
COVİD-19 pandemisi sürecinde de sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Her ne kadar 
düzenlemede istisna olarak tanımlanmamış olsa da sağlık hizmeti almak üzere sokağa 
çıkılması kapsam dışındadır. Sağlık hizmetine erişim için özellikle hassas gruplara yönelik 
işlemlerin devamlılığının sağlanması özel önem arz etmekte olup, ülke genelinde şartlar 
normal hale gelene kadar konuyla ilgili çalışmaların aşağıda yer alan haliyle yürütülmesi için 
il genelinde gerekli çalışmaların yapılması ... '' istenilmektedir. 

Bu kapsamda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. Bu işlemler için, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde
bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için il
düzeyinde gereken düzenlemelerin yapılmasına ve konuyla ilgili güvenlik güçlerinin
bilgilendirilmesine,

2. Birime gelen gebe, lohusa, bebek ve çocuklar için diğer hastalarla aynı ortamda
bulunmayacak biçimde belirlenen bir zaman diliminde ve özel bir alan oluşturup,
gerekli tedbirlerin alınarak iş ve işlemler yapılmasına,

3. Ertelenemeyecek bazı hizmetlerin (yüksek riskli gebelik varlığı, topuk kanı sonucunun
hastalık açısından şüpheli çıkmasına bağlı olarak tekrar topuk kanı istendiği durumlar,
ertelenemeyecek aşı olması durumu vb) verilmesi gereken grubun karantina da olması
durumunda, kendisi ve aile için gerekli önlemleri ajmış İl Sağlık Müdürlüğünce
belirlenen sağlık personelinin evde bu işlemleri gerçekleşf esinin sağlanmasına,
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Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, tüm Kaymakamlıklara Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına gönderilmesine, 

Oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

KONYA iL HIFZISSIIIlIA KURULU KARA� 




