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koronavirüs (covid-l9) salgınınrı toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından
oluŞturduğu riskin asgari seviyeye düşiirülmesi için salgınla mücadele siirecinin temel
prensipleri olan tenizlii! maske ve mesafe kurallannrn yanı sıra salgınia mücadelede
elimizdeki en güçlü unsur gönülli.iltik esasına göre yiirüti.ilen aşılama faaliyetleridir.

ülkemizde aşılama çalışmalannda büyiik mesafe alınmış olup; aşı programına dahil
edilenler baz alındığında birinci d oz aşı|amadaVo73, ikinci doz aşılamada ise 7o55,5 dtizeyine
ulaşılmıştır. Aşılama faaliyetlerinde önemli bir ivınenin yakalandığı bu dönemde aşılama
siiıeçlerini tamamlamış kişilerde salgın kalnaklı vakı, hasta ve vefat sayılannrn oıauı.çu
düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.

Önilmilzdeki dönemde de salgınla mücadelenin başanlı bir şekilde sıirdiirülmesi, vak4
hast4 yoğurı bakrm ve vefat sayılannın asgari seviyelere düştirülmesi ve salgınıı olumsuz
ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sı.irdıirüebitiı
normalleşmenin sağlanması açısından toplumrm bazı kesimlerinde mevcut olan aşılamaya
ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bğşıktığı sağlayacak dıizey" geti.iım".i
giderek önem k azanmaktadı r.

Bu doğrultuğ Sayn Cumhuıbaşkanımızın başkarılığında 19 Ağustos 2021 tarihinde
toPlanan CumhurbaŞkanlı$ Kıbinesinde salgının iilkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde
kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşllama faaliyetlerine ilişkin
toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konulan Saglık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
kıırulunun tavsiyeleri göz öniinde bulundurularak ele alınmış ," İçişı".ı Bakanlıgınıı
Genelgeleri doğPltusunda ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki tedbirlerin hayata
geçirilmesine karar verilmiştir.

l-AŞılama ÇalıŞmalan gonültülük esasrna göre yİ,irütiilmeye devam edilmekle birlikte
aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik
bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlannıı, yerel
Yönetimlerin, sivil toplum kııruluşlarının, mütarlann ve kanaat önderlerinin katılımı ve
desteğiyle geniş taban-lı çalışmalar yiinitiilmesine,
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