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TİLLO  İLCE H IFZISSIH H A  K U RU L K A R A R LA R I

Tillo İlçe H ıfzıssıhha M eclisi, Vali Yardım cısı K aym akam  V ekili Sam et ÖZTÜRK 
B aşkanlığında aşağıda im zası bulunan üyelerin iştirakiyle toplandı. Y apılan bu toplantıda 
aşağıda m addeler halinde belirtilen konular görüşüldü.

ALIN AN K A RA RLA R;

1 .Öğretm enler, eğitim  personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı 
süreçlerini tam am lanm ış olm ası önerilm ekle birlikte başta öğretm enler olm ak üzere eğitim  
personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle 
bir araya gelecek kişilerin /görevlilerin  aşılı/geçirilm iş hastalık  durum unda (Covid-19 hastalığı 
sonrası bilim sel olarak bağışık  kabul edilen süreye göre) o lm am aları halinde; bu kişilerden 
haftada iki kez PC R  testi ile taranm aları istenilecek ve sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli 
işlem ler yapılm ak üzere kayıt altında tutulm asına,

2. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinem a, tiyatro, konser vb.) girm ek 
isteyen ya da şehirlerarası toplu  taşım a araçlarını (uçak, tren, o tobüs vb.) kullanacak olan 
kişiler; aşılam a süreçlerinin tam am lanm ış veya hastalığı geçirm iş kişi durum unda olup 
olm adığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulam ası üzerinden kontrol ederek PC R  negatif test 
raporu alm aları gerekip gerekm ediğini öğrenebilm esine,

3 Aşı süreci tam am lanm ayan veya hastalığı geçirm em iş kişilerden, belirli alanlara girişte 
(okul, sinem a, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşım a araçlarını (uçak, tren, 
otobüs vb.) kullanm a sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri 
vatandaşlarım ız için uygulanm asına,



Alınan karara uym ayan vatandaşlara U m um i H ıfzıssıhha K anununun 282 ’nci m addesi 
gereğince para cezası verilm esi, aykırılığın durum una göre K anunun ilgili m addeleri 
gereğince işlem  yapılm ası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 
Kanununun 195’inci m addesi kapsam ında gerekli adli işlem lerin başlatılm asına karar 
verilmiştir.

T oplantıda alınan bu kararların  ilgili yerlere duyurulm ası ve uygulanm ası için karar 
örneğinin gönderilm esine oy birliğ iyle/çokluğuyla karar verildi.
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