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Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında
tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri; Sayın Cumhurbaşkanımızın
ve Valilik Makamının talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmektedir.
Bu kapsamda İlimizde salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak
salgının etkisini tanımlanmış tedbirler (maske kullanımı, mesafe kontrolü, hijyen vs.) ile kontrol altına
alarak İl Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin yürütülmesi için aşağıdaki önlemlerin alınmasına ihtiyaç
duyulmuştur.

05

1. Kurum İçerisinde Riayet Edilmesi gereken Kurallar:
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İl Müdürlüğümüz personellerince koronavirüs salgını dolayısıyla alınması gereken tedbirler ve
görevlendirmeler aşağıda ayrı ayrı tanımlanmıştır.
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Bina Girişinde Alınacak Tedbirler:
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a. Nöbetçi güvenlik personeli tarafından İl Müdürlüğümüz personellerinin HES kodu üzerinden
günlük risk durumlarının takip edilmesi, riskli olduğu belirlenen personelin gecikmeye mahal
vermeden idareye bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca maskesi olmayan personele maske verilmesi
ve maskesiz girişine izin verilmemesi gerekmektedir.
b. İl Müdürlüğümüze iş ve işlemlerini yürütmek üzere gelen tüm vatandaşların HES kodu
sorgulaması yapılarak riskli çıkmaması durumunda girişine müsaade edilmesi; riskli olduğu
belirlenmesi durumunda durumun kendisine ve ilgili birimlere bildirilmek üzere idareye bildirimde
bulunulması gerekmektedir.
c. İl Müdürlüğümüze iş ve işlemlerini yürütmek üzere gelen vatandaşların maskesiz içeri alınmaması;
maskesi yok ise maske verilmesi ve gelen kişilerin birden fazla olması durumunda nezaket
kuralları içerisinde yalnızca bir kişinin girişine müsaade edilmesi ve beklemek isteyenlerin
bekleme salonun da mesafe ve hijyen koşulları içerisinde tutulması gerekmektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : VBLVUBLE
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi
Artvin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Yeni Şehitlik Köyü
Bilgi için:Meryem AYDIN
Santral :(466) 212 1369-212 1633 Faks : (466) 212 1819
Veri Haz. Ve Kont. İşletmeni
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Telefon No:(466) 212 13 69305
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Çalışma Düzeni Tedbirleri:
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a. İl Müdürlüğümüze iş ve işlemlerini yürütmek üzere gelen vatandaşlar ile görüşme sürelerinin
asgari düzeyde tutulması ve mesafe koşullarına uyularak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
b. Kurum içerisinde işten kaynaklı zaruri nedenler dışında diğer personeller ile bir araya gelinmemesi
gerekmektedir.
c. Tüm personelin bulaş riskine sebep olacak temas durumlarında kişisel hijyen kurallarına dikkat
etmesi gerekmektedir.
Temizlik Tedbirleri:
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a. Temizlik personellerince hizmet binası görev alanlarında günlük temizlik işlerinin yanında haftanın
Çarşamba ve Cuma günleri bina içi tüm çalışma ve ortak alanlarda; Salı ve Perşembe günleri ise
bina içi ortak alanlarda dezenfektan uygulaması yapılacaktır.
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Genel Tedbirler:
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a. Personellerin ikametleri ile hizmet binası arasında işe gidiş gelişlerinde ulaşım araçlarında mesafe
ve hijyen kurallarına uyulmasında gereken özen gösterilecektir.
b. İl Müdürlüğümüz iş ve işlemlerini yürütmek üzere araçla çıkılan görevlerde bitişik oturmayacak
şekilde personel ekipleri oluşturulacak olup, gerektiğinde ilave araç görevlendirilecektir.
c. Personellerce mesai saatleri dışında da zaruri olmadıkça kalabalık ortamlarda (düğün, komşu
ziyaretleri gibi) bulunulmaması; cenaze, hastalık gibi zaruri durumlarda gerekli kişisel tedbirlerin
alınması gerekmektedir.
d. Kurum içerisindeki çalışma alanlarının kullananlarca rutin olarak havalandırılması sağlanacaktır.
e. Personellerin il dışına çıkışları yasaklanmış olup, mazeret durumunda idarenin izni ile çıkış
yapılabilecektir.
f. Hizmet binası giriş bölgesi başta olmak üzere, kameriye, kış bahçesi gibi toplu bulunulabilen açık
alanlarda kalabalık içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır.
g. Personellerin bu genelge ile belirlenen koordinatörlerin uyarılarına riayet etmeleri gerekmektedir.
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İstisnalar:
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a. Gebelik durumu olanlardan gebeliğin 24. Haftasını tamamlayanlar durumlarını belgelemeleri
halinde idari izinli sayılacak olup, uzaktan çalışma programı kapsamında sorumlulukları devam
edecektir.
b. Kronik rahatsızlığı olan personeller (Sağlık Bakanlığınca pandemi kapsamında riskli grupta
sayılan) belgelemeleri durumunda idari izinli sayılacak olup, hazırlanacak uzaktan çalışma
programı kapsamında sorumlulukları devam edecektir. Ayrıca bu durumdaki personeller
çağrıldıklarında görevleri başına döneceklerdir.
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1. Koordinasyon Görevlendirmesi:

63

16

68

Yukarıda sayılı talimatların yerine getirilmesi kapsamında süreçlerin izlenmesi ve tanımlı
mahalde bulaş riskini artırıcı hal ve hareketlere müdahale etme, uyarma ve gerektiğinde başta ilk amir
olmak üzere idareyi bilgilendirmek üzere aşağıda isimleri bildirilen personeller koordinatör olarak
belirlenmiştir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Veri Haz. Ve Kont. İşletmeni
KEP: artvincevrevesehircilik@hs01.kep.tr
e-posta: artvin@csb.gov.tr
Telefon No:(466) 212 13 69305
2/3

Çarşı Mahalle Lojmanı ve çevresinde
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Murat ÖZÇELİK
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İl Müdürlüğü hizmet binası ve çevresinde
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Gereği önemle rica olunur.

Katip ÇİÇEK
Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.
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DAĞITIM:
Tüm Personele
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