İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARLARI
Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 23.maddesine göre, Vali Hulusi Şahin Başkanlığında olağan üstü
toplanarak gündemdeki konuları görüşmek süretiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
ALINAN KARARLAR;
Sayın Valimiz Hulusi Şahin Başkanlığında Kriz Masasının oluşturulmasınana,
sekreteryanın İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmesine;
TÜM KAMU KURULUŞLARI:
Covid-19 ile ilgili kendi bakanlıklarından gelen kararların ivedi olarak tüm kurumlarca
uygulanmasına,
Duvar, yer, masa, kapı kolu gibi sık temasınan olduğu yüzeylerin sık periyotlarla
dezenfeksiyonunun sağlanmasına; söz konusu işlemin bilim kurulunun önerdiği %1’lik çamaşır
suyu (99 ölçek suya 1 ölçek çamaşır suyu ) ile gerçekleştirilmesine
Kendi kurumlarında bulaşın önlenmesine amacıyla uygun yerlere, yeterli sayıda el
dezenfektanları düzeneklerinin temin edilerek kullanılmasınanın sağlanmasına;

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün resmi web sayfasında Koronavirüsten
korunma amaçlı yayınlanan bilgilendirme kılavuzu, afiş ve broşürlerin kurumlarca temin
edilerek çoğaltılmasına; bina giriş ve katlarında afişe edilerek halkımızın
bilinçlendirilmesinenin sağlanmasına,
Ellerin sabun ile en az 20 saniye yıkanmasına önemli olduğunun tüm kurumlar tarafından
vurgulanmasına,
Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirme mesajlarının kamu
kurum ve kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına,
Tüm kurum ve kuruluşların planladıkları eğitim, seminer ve etkinliklerini iptal etmesine, gerekli
olmasına halinde elektronik toplantı şeklinde planlamaların yapılmasına,
Tüm kurum, kuruluş ve kantinlerde yapılacak olan çay, kahve vb. ikramların tek kullanımlık
malzemelerle yapılmasınanın sağlanmasına. Bu kapsamda kurumlardaki kantin ve
cafeteryalarda da söz konusu tedbirin uygulanmasına

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ:
Sağlık müdürlüğü bünyesinde il müdürlüğü yöneticileri, hastane başhekimleri ve ilgili uzman
hekimlerden oluşan kriz masasının oluşturulmasına,
Sağlık müdürlüğü bünyesinde 7/24 nöbetçi idareci bulundurulmasına, irtibat bilgilerinin tüm
kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına;
Kuruma ait sosyal medya
bilgilendirmelerin yapılmasına

hesaplarından

vatandaşa
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İlimizde pozitif vaka çıkmasına ihtimaline karşı hastanelerde gerekli hazırlıkların yapılmasına:
- Tüm personele eğitim verilmesine
- Bölge hastanesi bünyesindeki Negatif basınçlı izolasyon odasının sürekli olarak olası
bir vakanın kabulüne karşı hazır bulundurulmasına
- Tüm sağlık çalışanlarına yetecek düzeyde kişisel koruyucu ekipmanın tedarik ve
planlamasınanın sağlanmasına
Tüm özel ve kamu hastanelerinde yatan hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca mesai
saatleri içerisinde yapılmamasına, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde
sadece yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 19:00-20:00 arasında ve tek kişinin
ziyaretine izin verilmesine, mecbur kalinmadikça refakatçi bulundurulmamasına,
İl merkezinde çeşitli cadde ve sokaklarda yer alan raket ve bilboardlarda afiş ve broşürlerin
yer almasınanın sağlanarak halkımızda farkındalık oluşturulmasınanın sağlanmasına, bu
konuda belediyenin gerekli desteği sağlamasına
Cafe, kıraathane vb. yerlerin sigara ve nargile denetimlerinin artırılmasına ve ekip sayılarının
2’ye çıkarılmasına
Nöbetçi eczane sayısının ihtiyaca cevap verecek sayıda artırılmasına; konuyla ilgili Eczacılar
Odasının talimatlandırılmasına;
Talep halinde, talep eden kurum ve kuruluşlara salgın ile ilgili bilgilendirme yapılmasına

BELEDIYELER:
Umuma açık yerlerin (Camiler, AVM’ler, toplu taşıma araçları, duraklar vb.) İl ve ilçe Belediye
Başkanlıklarınca belirli aralıklarla uygun dezenfektanlar kullanılarak dezenfeksiyona tabi
tutulmasına (99 ölçek suya 1 ölçek çamaşır suyu )

Vatandaşların özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmadan önce ve sonrasında ellerinin
yıkanmasına için yine il ve İlçe Belediyeleri tarafından bilgilendirici faaliyette bulunulmasına
Vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken görevli bir personelin yardımı ile ellerinin alkol
bazlı dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesine,
Toplu taşıma araçlarının yoğunluğunu azaltmak için sefer sayılarının arttırılmasına, yine şehir
içi ve şehirlerarası kullanılan tüm toplu taşıma araçlarının (otobüs, minibus vb.) her sefer
arasında dezenfeksiyonunun sağlanmasına
Vatandaşların yoğunlukla kullandığı kıraathane, cafe, AVM gibi yerlerde sık havalandırmanın
sağlanmasına; kıraathane ve cafelerde masaların birbirinden en az 2 metre mesafeye
konumlandırılacak şekilde düzenlenmesine; bu konuda Belediye zabıta birimlerince
denetimlerin yapılmasına
Salgına karşı içme sularındaki klor düzeylerinin 0,2-0,5 ppm aralığında tutulmasına için gerekli
tedbirlerin alınmasına; Site ve apartmanlara ait su depolarının bakımının periyodik olarak
yapılmasınanın sağlanmasına
Maske, eldiven, el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, kolonya gibi malzemelerin fahiş fiyatlarla
satılmasınanın önüne geçilmesine için Batman Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte denetimlerin
yapılmasına,
İçişleri Bakanlığı tarafından 16 mart 2020 tarihli genelgesi kapsamında geçici kapatma kararı
verilen mekanların denetimlerinin sağlanmasına,
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilaçlama ile ilgili taleplerin değerlendirilmesine

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ:
Atık yönetimi kapsamında gerekli denetimlerin uygun şekilde yürütülmesine

EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ:
Sosyal medya vb. yerlerde vatandaşları yanlış bilgilendirmeye yönelik çabalar içinde olanlar
ile ilgili araştırmaların yapılmasına ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasına,
İçişleri Bakanlığı tarafından 16 mart 2020 tarihli genelgesi kapsamında geçici kapatma kararı
verilen mekanların denetimlerinin sağlanmasına,

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
Sosyal medya vb. yerlerde vatandaşları yanlış bilgilendirmeye yönelik çabalar içinde olanlar
ile ilgili araştırmaların yapılmasına ve bu konuda gerekli edbirlerin alınmasına,

İçişleri Bakanlığı tarafından 16 mart 2020 tarihli genelgesi kapsamında geçici kapatma kararı
verilen mekanların denetimlerinin sağlanmasına,

İL MÜFTÜLÜĞÜ:
Cuma namazlarının hutbe ve vaazlarında Corona virüs ve hijyen konularının anlatılmasınana
devam edilmesine,
-60 yaş üstü vatandaşların,
-kronik hastalığı bulunanların,
-son 14 gün içerisinde yurt dışı giriş-çıkış hikayesi olan vatandaşların
-ülkemize giriş-çıkışı yasaklanmış olan ülkelerden gelen yakınlarıyla temas eden
vatandaşların
cami, taziye evi, düğün, nişan, kına vb. tüm toplu etkinliklerden uzak durmalarının öneminin
anlatılmasına,
Müftülük bünyesindeki imam ve vaizler tarafından umre ziyaretlerinin ilk 14 gün boyunca
yapılmamasına konusunda sağlık müdürlüğü ile koordineli şekilde hazırlanacak videoların
kamu ile paylaşılmasına

BATMAN ÜNİVERSİTESİ:
Tüm alanların eğitim başlamadan hemen önce uygun dezenfektan solüsyonu ile dezenfekte
edilmesine ve eğitim süresince sık periyotlarla işlemin sürdürülmesine
Mart- Nisan ayları boyunca sağlık kuruluşlarında yapılan staj eğitimlerinin iptal edilmesine

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:
Tüm alanların eğitim başlamadan hemen önce uygun dezenfektan solüsyon ile dezenfekte
edilmesine ve eğitim süresince sık periyotlarla işlemin sürdürülmesine
Eğitim başladığında WC ve lavabolarda yeterli miktarda sabun ve temizlik malzemelerinin
temininin sağlanmasına
Tüm okullarda uygun yerlere el yıkama, hijyen vb. ile ilgili bilgilendirici afiş ve broşürlerin
asılmasına
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU:
Hizmet verdiği vatandaşlara salgın kapsamında alınan tedbirlerle ilgili kararları SMS ve sosyal
medya üzerinden ulaştırmasına

Kronik hastalığı olan vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmadan, doğrudan eczaneye
başvurarak temin edebileciği ile ilgili SMS ve sosyal medya üzerinden vatandaşların
bilgilendirlmesine;

İL ÖZEL İDARESİ:
Özellikle köylerimizdeki içme suyu kaynaklarının ve içme suyu kullanımına yönelik olarak
test edilen şebekenin depolar başta olmak üzere duyarlı bir şekilde kontrolden geçirilmesine ve
köylerimizin ilaçlanmasına,
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ:
İl müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan okul sporları, sportif yetenek taramasına vb. mahalli
düzeydeki tüm spor müsabakalarının süreli olarak durdurulmasına; devam etmesine gereken
müsabakaların ise seyircisiz oynatılmasına
Üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde öğrencilerin kendi istekleriyle yurttan ayrılmalarının
sağlanmasına ve bu süre zarfından öğrencilerden ücret talep edilmemesine
Tüm spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurtlar vb. binaların periyodik şekilde uygun kurallar
çerçevesinde dezenfekte edilmesine
Olası bir karanti durumuna karşı yurtların, spor salonlarının ve sosyal tesislerin dezenfekte
edilerek hazır halde bulundurulmasına
TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ:
Hayvan barınaklarının uygun periyotlarla dezenfeksiyonunun sağlanmasına
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ:
Toplantı salonlarının periyodik şekilde uygun kurallar çerçevesinde dezenfekte edilmesine
Toplantı ve gösteriler için Bakanlığın talimatlarına göre hareket edilmesine
YAZILI VE GÖRSEL BASIN KURULUŞLARI:
Aşağıdaki mesajların sıklıkla duyurulmasına:
Risk faktörü taşıyan, öksüren ve soğuk algınlığı bulguları olan vatanadaşların dışarı çıkarken
maske takmasına,
Mecbur kalınmadıkça kalabalık ortamlara girilmemesine, özellikle sistemik hastalığı olan 60
yaş üzerindeki vatandaşların, engellilerin ve hamilelerin konuya hassasiyetlerinin
artırılmasınana çaba gösterilmesinene,
Grip benzeri belirti gösteren kişilerlerle yakın temas kurulmamasına,

Hayvansal gıdaların iyi pişirilerek yenmesine, çiğ meyve ve sebzelerin yeterince yıkanmasına,
ORGANİZE SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ:
Organize sanayi bölgesinde tek kullanımlık cerrahi maske ve alkol bazlı dezenfektan üretimi
ile ilgili çalışmaların başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.

