
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05/09/2020 Tarihli ve 111 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, kamu / özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ve hizmet almak için kamu / özel kurum ve kuruluşlara giden
vatandaşların “Hayat Eve Sığar (HES)”  kodu kullanmalarına ilişkin 05/09/2020 tarihli ve 111 sayılı kararıyla;

Vatandaşlarımızın 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayan “kontrollü sosyal hayat” sürecine uyumlarını kolaylaştırmak ve salgının yayılmasının takibini
hızlı bir şekilde yapabilmek için Sağlık Bakanlığı’nca uygulamasına geçilen ve akıllı telefonlara kurulan “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulamasından, e-Devlet’ten
ve kısa mesaj servisinden (SMS) alınan HES koduyla;

Vatandaşlarımızın bulundukları bölgelerin COVID-19 salgınının yoğun olarak yaşanan bir yer olup olmadığı,
COVID-19 salgını açısından güvenli alanda bulunup bulunmadıklarını öğrenebilmeleri,
COVID-19 salgınıyla ilgili gördükleri ihlalleri bildirebilmeleri,
Kendilerinin, ailelerinin ve çevresindekilerin COVID-19 salgınıyla ilgili sağlık durumlarını takip edebilmeleri,
Ayrıca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulamasından COVID-19 salgını ile ilgili güncel bilgileri öğrenebilmeleri de mümkün olabilmektedir.

            Uygulamanın yaygın olarak kullanılmasının sağlanması, salgınla mücadelenin daha etkin hale getirilebilmesini ve vatandaşların kısa zamanda COVID-19
salgınıyla ilgili bilinçlenmelerini kolaylaştıracağından hayati önem taşımaktadır.

            Bu kapsamda;

İlimiz ve ilçelerimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar ayrıca banka, PTT, kargo, noter vb vatandaşların toplu olarak bulunma riski taşıyan işletmelerde
personel HES kodu sorgulaması yapılarak işyerine alınmasına,
İlimiz ve ilçelerimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar, ayrıca banka, PTT, kargo, noter vb vatandaşların toplu olarak bulunma riski taşıyan işletmelerde
hizmet almaya gelen vatandaşların da HES kodu sorgulaması yapılarak işyerine alınmasına,
Yapılan HES kodu sorgulaması sırasında COVID-19 pozitif, COVID-19 pozitif hastanın temaslısı ve izolasyonda olması gerekirken izolasyonda olmayan
kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasına ve söz konusu kişilerin beyan adresine yönlendirilmelerinin sağlanmasına,
Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ayrıca banka, PTT, kargo, noter vb. vatandaşların toplu olarak bulunma riski taşıyan işletmelerde çalışan personel ve hizmet
verilen vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulamasıyla işyerine giriş uygulamasının 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlarla, bu kararın uygulanmasında ihmali görülen birim sorumluları hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


