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PANDEMİ İL 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 Vali Mustafa MASATLI Başkanlığında 

toplanılmış olup aşağıdaki kararların alınmasına; 

 

Karar 1: Gelinen noktada hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı 

ve sosyal mesafenin korunması daha da önemli hale gelmiş olup, ayrıca İlimizdeki vaka 

sayısındaki artış da göz önüne alınarak İlimiz Merkezinde bulunan tüm cadde ve sokaklar, park 

ve umuma açık yerler ile işyerlerinde vatandaşlarımızın maske takması zorunlu olup, maske 

takma zorunluluğu olan cadde ve sokaklarda Belediye Başkanlığınca uygun görülen yerlerde 

vatandaşlara imkanlar dahilinde stand vb. yerlerde maske dağıtımının sağlanmasına, 

Karar 2: Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından Türkiye çapında tüm illeri temsil edecek bir 

çalışma yapılacaktır (15-20 Haziran). İl düzeyinde hastalık prevalansını, geçirilmiş hastalık 

düzeyini ve semptonik hastalık hastalık düzeyini saptamak amacıyla yapılacak olan saha 

çalışmasında, sağlık ekiplerinin hane taramalarında, ihtiyaç olması halinde Kaymakamlıklar ve 

kolluk kuvvetlerinden gerekli desteğin sağlanmasına, 

  

Karar 3: İl merkezindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer işletmelerde; hem hizmet 

sunanların hem de hizmet alanların maske takma zorunluluğuna, sosyal mesafe kurallarına 

ve hijyen kurallarına uymasına, 

 

Karar 4: Ardahan İlimizin nüfusunun 5 katı nüfusunun İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit 

gibi büyükşehirlerde olduğu seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yaz dönemini ilimizde 

geçirmek için gelenlerin sayısındaki artış, son 3 gün içerisinde il dışından gelenlerde tespit 

edilen pozitif vakalar değerlendirildiğinde; 

 Ardahan Devlet Hastanesinin ildeki tek pandemi hastanesi olması, normalleşme süreci 

içerisinde pandemi dışında da sağlık hizmetlerinin verilmeye başlanması, hastanenin Pandemi 

için ayrılan servis ve yoğun bakım yatak kapasitesinin sayısı düşünüldüğünde; kesin vakaların 

artması durumunda Ardahan Devlet Hastanesinin yanında bulunan KYK’ya bağlı Ardahan 

Yurdu’nun COVID-19 pozitif temas olan hastaların tedavi ve izolasyonu için kullanılması, 

 

         İl Hıfzıssıhha Kurulunda görüşülmesi üzerine tavsiye edilmiştir. 

 

 


