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Keçiborlu İlçe Hıfzıssıhha Kurul u 12,02.202I CUMA gilnü saat 10.00'da Kaymakam
Tahsin AKSU B aşkanlığında toplandı.

Son dönemde İngiltere'deki vaka artışian ile ilişkili olduğu bildirilen ve
mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsiintin, İngiltere dışındaki
Danimarka, Brezilya ve Giiney Afrika'daki Covid-l9 vakalannda da görüldüğii
bildirilmektedir.

Ülkemizde de bu ükelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleıi
istenilrnekledir. Aynca mutasyonlu ürüsiin Ülkemizde yayılıp yalılmadığ test
etmek için giinlfü alınmış PCR numrınelerinin belli bir losmına mutasyonlu
virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma sonucunda mutasyon şüphesi olan
numuneler Ankara Mikıobiyoloji Referans Laborafuvarına gönderilmekiedir.

Ülkemizde vaka aıtışınıı öniine geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte
kişilerin ve temaslılannrn tespit edilmesi ve izolasyonlannın sağlanması önem
arz etmektedir.

Bu kapsamda;

Son numune sonuçlanna göre pozitif çıkan

1- İlçemizde, mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen ve tilm
temaslılanrun şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu

bekleninceye kadar kişilerin genel durııınları kötii ve rnüdüaleye ihtiyacı var ise
Keçiborlu Devlet Hastanesinde, ,genel durumları iyi ise Kaymakamlığımrzca
belirlenen KYK ııırdunda izole edilmeleriııe,

2-Mutasyonlu virüs ile enfette oian vaka (negatif sonucu göriilene kadar)

ile temaslı olan kişilerin Kaymakamhğımızca belklenen KYK yurdunda izole
altına alrnrnasrna,

3-Temash olanlardan belirli aralıklarla numııne aiınmasın4

4-İlçemizde de bu tiir vakaiann karşılaşılması durumunda İlçe Hıfzıssüha
I(urulunca benzer kararlann alrnmasrna,

Karar verilmiştir

Alınaı karantina kurallanna uymayanlara Tiirk Ceza Kanıınunun l95 inci
maddesi gereğince işlemler başlatılacakhr.
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Gerçeğe aykın, eksik, yanılheı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tiir
eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Tiirk Ceza Kanrıntmun 206 ncı maddesi
kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktt.

Ahnan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi tLfzıssüha Kanununun
282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.

Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlar4 ilgililere
tebliğine, halkrmza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar
verilmiştir. 1 2.02.202 1
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