
Karar No: 2021/03 

Karar Tarihi: 07/09/2021 

PANDEMİ İL KOORDİNASYON KURUL KARARI 

        Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum 

sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal 

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma, COVID-19 ile ilişkili önlemlerin ve 

sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesi ile birlikte sağlık çalışanlarının ve hasta güvenliğini 

sağlamak amacıyla İI Pandemi Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında 

toplanılmış olup, aşağıdaki kararların görüşülmesine; 

Karar 1: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.08.2021 tarih ve 13441 

sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.08.2021 tarih ve 13807 

sayılı yazısına istinaden; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmen, 

eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servilerinin şoför ve rehber personeli gibi 

öğrencilerle temas edecek kişilerden/görevlilerden aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda 

(Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayanlar ile 

18 yaş ve üzeri aşısını tamamlamayan öğrencilerden haftada iki kez PCR testi ile 

taranmalarının istenilmesine ve sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak 

üzere kayıt altında tutulmasına, 

Karar 2: Üniversitede görev yapan,  öğrenci ile temas edebilecek her düzeydeki tüm personel 

ile 18 yaş ve üzeri tüm öğrencilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid-19 hastalığı 

sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerden 

haftada en az bir kez  PCR testi ile taranmalarının istenilmesine ve sonuçlar Üniversite idaresi 

tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına, 

Karar 3: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarında kalan öğrencilerin 

aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul 

edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerden haftada iki kez  PCR testi ile 

taranmalarının istenilmesine, veli ve ziyaretçi girişlerinde HES kodunun sorgulanmasına, 

Karar 4: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il ve ilçe merkezlerinde bulunan okullarda PCR 

testi alınması için gerekli numune alanlarının oluşturulmasına ve hem lojistik hem de araç-

gereç desteğinin sağlanmasına, bu imkanların olmadığı yerlerde kişilerin  Ardahan Merkez 

TSM ve İlçe TSM’ye yönlendirilmesine, numune alma sürelerinin eğitim ve öğretimi 

aksatmayacak şekilde İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 

yürütülmesine, 

Karar 5: Üniversitede eğitim ve öğretimin başlamasıyla üniversite yönetimi tarafından aşı 

yaptırmak isteyen öğrencilerin belirlenerek İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli 

planlamaların yapılmasına, 

Karar 6: İl merkezi ve ilçelerimizdeki pozitif ve temaslıların karantina ihlallerinde ya da 

pozitif hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavisi tamamlandıktan sonra hastalığın 

toplumsal yayılımını engellemek ve bulaş riskini azaltmak amacıyla toplu taşıma araçlarını 

kullanmaması için AFAD ve Vefa Destek ekipleri tarafından ikamet ettikleri yere ulaşımının 

sağlanmasına, 

Karar 7: Mahalle denetim ekipleri tarafından yapılan çalışmaların titizlikle devamının 

sağlanmasına, 



Karar 8: Filyasyon ve aşı ekipleri için gerekli araç, gereç ve personel görevlendirilmesinin 

ilgili Vali Yardımcısı koordinasyonunda sağlanmasına, 

Karar 9: Fiziksel temas, maske ve mesafenin korunamadığı berber, kuaför vb. işletmelerde 

çalışanların aşı olma konusunda bilgilendirilmesine ve yapılan denetimlerde HES kodunun 

sorgulanmasına, 

Karar 10: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden kafe, restoran, kıraathane gibi iş 

yerlerinde kolluk kuvvetleri ve zabıtalar tarafından HES kodu denetim çalışmalarının 

yapılmasına, 

Karar 11: Sağlık Bakanlığının belirlediği hedef nüfus yaş gruplarında bulunanların ve aşı 

olmayanların,aşı ve Covid-19 ile ilgili tereddütlerinin giderilmesi için eğitim faaliyetlerine 

ağırlık verilmesine, 

Karar 12: İlimizde 1. Doz aşısını yaptırıp 2. Doz aşısını olmayan kişilere İl Sağlık 

Müdürlüğüne bağlı aile hekimliği, toplum sağlığı çalışanları ve İl Operasyon Merkezi 

tarafından ulaşılıp, aşı ile ilgili tereddütlerin giderilmesine ve aşılarını tamamlamalarının 

sağlanmasına, 

Karar 13: Aşı teşviki için kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar tarafından gerekli 

çalışmaların yürütülmesine, 

Karar 14: Karantinaya alınan pozitif ve temaslılar içinSağlık Bakanlığı’nınbelirlediği izlem 

sıklığına göre aile hekimliği tarafından takiplerinin aksatılmadan yürütülmesine,  

Karar 15: Kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle stratejik personelin çalıştığı yerlerde 

vardiyaların aynı kişiler ile planlanmasının sağlanmasına, 

Karar 16: Yatılı okul, üniversite ve yurtlarda bulaş riskinin olduğu yemekhane, kantin gibi 

yerlerde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği rehbere göre hareket edilerek gerekli 

önlemlerin alınmasına (maske, mesafe ve hijyen) ve kurallara uyulmasına, 

Karar 17: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 02.09.2021 

tarih ve 41515602-000/99 sayılı yazısına istinaden kamu ve özel kuruluşlarda Covid-19 

aşısını tamamlamamış işçilerin, işyerlerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler 

konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmesine, bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan 

işçilere kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından 

olası sonuçlarının da ayrıca bilgilendirilmesine, Covid-19 aşısını olmayan işçilerden 6 Eylül 

2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren 

tarafından istenebilmesine, test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında 

tutulmasına,  

Karar 18: Ardahan Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin 03.09.2021 sayılı 

Toplantı Karar Tutanağına istinaden hasta yatak doluluk oranının yüksek olması, Covid-19 

yataklı servislerimizin iki servis olması ve hastaların odalarında tek kişi yatmasından dolayı 

elektif ameliyatların ikinci bir değerlendirmeye kadar ertelenmesine, 

Karar 19: Üniversite ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrencilerden İl Sağlık 

Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda staj/zorunlu beceri uygulaması görecek 

öğrencilerin aşılarını tamamlamalarına, aşılarını tamamlamayan öğrencilerden haftada en az 

bir kez PCR testi ile taranmalarının istenilmesine, 



Karar 20: İl merkezi ve ilçelerimizdeki haftalık kurulan pazaryerlerinde tezgah açan, satış 

yapan pazar esnafının, kolluk kuvvetleri ve belediye görevlileri tarafından aşı durumunun 

sorgulanmasına, aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel 

olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde son 48 saat içinde yapılmış PCR 

testinin sorgulanmasına, 

 

 Konuları kararlaştırılmış olup, alınan kararların İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda görüşülmesi 

tavsiye edilmiştir. 

 

 

 


