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İl Sağlık Müdürlüğü

.
Sayı : 43459920-149
Konu : COVID-19 Kapsamında İlave Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

COVİD-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek,
vaka artışlarını kontrol altına almak için ilave tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda;

- Cenaze törenlerinin mümkün olduğunca az kişinin katılımı ile yapılmasının
sağlanması, cenazelerin evlere götürülmemesi ve sosyal mesafe ve maske takma konularında
kurallara yönelik denetimlerin sıklaştırılması,

- Mevlüt vb. dini törenlerin sosyal mesafe koşullarının sağlanamayacağı kalabalık ve
kapalı ortamlarda yapılmaması, açık alanlarda yapılacak törenlerde sosyal mesafe, kişisel
hijyen kurallarına uyulması, mümkün olduğu kadar az kişiyle gerçekleştirilmesi ve mümkün
olduğunca kısa tutulması,

- Nişan, düğün, sünnet düğünü, kına gecesi gibi organizasyonların süresinin mümkün
olduğunca kısa tutulması ve kaymakamlıklarca belirlenmiş olan süreler içerisinde
sonlandırılması ve düğünlerde karşılama, uğurlama, takı merasiminde tokalaşma ya da
kucaklama/sarılma, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık
oluşturacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamasına karşı denetimlerin sıkılaştırılması,

- Halkın Covid19 tedbirlerine yönelik bilgilendirilmesi için sağlık çalışanları, muhtarlar,
kolluk kuvvetleri, imamların eğitimi ve sosyal medya, yazılı ve görsel basın yoluyla
vatandaşların bilinçlendirilmesi,

- İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı Bilim
Kurulu Çalışma Rehberi doğrultusunda ev izolasyonunda olan temaslıların evden çıkışlarının
engellenmesi için denetim ve takiplerin titizlikle yapılması; düğün, cenaze, park bahçe alanları,
restoranlar etkin şekilde denetlenmesi; çalışanların ve halkın hijyen ve mesafe konusunda
kurallara eksiksiz bir şekilde uymasının sağlanması,

- Altınordu ilçemizde mevcut pandemi hastanelerinin yatak kapasitelerinin sınırlı olması
nedeniyle pozitif vakaların izole edilmesi amacıyla yurt binalarının kullanımına devam
edilmesi,

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b5be1dba-87ed-4d9c-be5f-e2c6f969ffb8 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



.

Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 Altınordu/ORDU Bilgi için: Sezayi ŞAHİN

Telefon: Faks No: 0 452 223 09 74 Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

e-Posta: sezayi.sahin@saglik.gov.tr İnternet Adresi: orduism.saglik.gov.tr Telefon No: (0 452) 666 25 01

- Mülki amir, kurum amirleri ve kamu çalışanlarının gerek denetim gerekse halkın
bilinçlendirilmesi faaliyetlerine sahada aktif katılımlarının sağlanması,

- Muhtarların Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirilmesi ve mahallelerde toplu
organizasyonlarda takip sürecine dahil edilmesi,

- Kurum yöneticilerinin bayram, düğün, cenaze gibi toplu etkinliklere katılımının asgari
düzeye indirilmesi, katılım halinde maske ve sosyal mesafe konusunda özenli davranılması,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında bayramlaşma esnasında ve pandemi süreci boyunca
ikramların kaldırılması,

Hususlarında çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle uygulanmasını, uymayanlar hakkında
gerekli cezai ve idari yaptırımların eksiksiz uygulanmasını rica ederim.

e-imzalıdır.
Tuncay SONEL

Vali

Dağıtım :

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ordu İli Tüm İlçe Kaymakamlıkları
Ordu İli İlçe Belediye Başkanlıkları
Kamu Kurum ve Kuruluşları
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