DENİZLİ VALİLİĞİ
İL PANDEMİ KURULU TOPLANTISI
Toplantı Tarihi
Toplantı Yeri / Saati

: 3 Mart 2021
: Valilik Toplantı Salonu / 16.00

Koronavirüs (Covid-19) 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 talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmektedir.
Gelinen aşamada Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen
kriterlere göre orta risk grubunda yer alan ilimizin vaka sayılarını, aşılama oran ve hızlarını
değerlendirmek, koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmaları ve alınan
tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla İl Pandemi Kurulu ilgili üyelerinin katılımı ile
Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıda;
1.

Kontrollü normalleşme döneminde ilimizde yeniden faaliyetlerine başlamış olan lokanta,
restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, kıraathane, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzları,
hamam, sauna, masaj salonları, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu
gibi işletmeler başta olmak üzere alışveriş merkezleri, bakkal, market, manav, kasap,
kuaför, berber, güzellik salonları, terzi, ayakkabıcı gibi her türlü alanda gerekli tedbirlerin
alınıp alınmadığının kontrolüne,

2.

İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla 4 Mart 2021 tarihi itibariyle tüm ülke genelinde
başlayacak olan “Dinamik Denetim Süreci”nin ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile
aktif bir şekilde yürütülmesine,

3.

Dinamik denetim sürecinde kamu kurumlarının yanı sıra Ticaret Odası, Sanayi Odası,
Esnaf Odaları Birliği, İhracatçılar Birliği vb. kuruluşlar ile meslek odalarının aktif olarak
yer almasına, kamu çalışanları dışında denetçi olarak görevlendirilecek her personele ilgili
kurumu tarafından denetçi olarak görevlendirildiğine dair yazı verilmesine,

4.

Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli
olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyuruların etkili bir şekilde
yapılmaya devam edilmesine, bu çerçevede gerek belediyelerin, il özel idarelerin ve
kolluk/zabıta araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse
diğer iletişim yollarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar
vasıtasıyla vatandaşlarımıza maske, mesafe, temizlik temel prensipleri başta olmak üzere
kurallara uymanın toplumsal bir sorumluluk olduğunun sık sık hatırlatılarak alınan tüm
tedbirlere vatandaşın azami uyum göstermesi hususunda farkındalık yaratılmasına,

5.

Covid-19 aşısı olacak hedef grupların aşılanması, ilimizde aşılama oranlarının arttırılması
hususunda hedef gruba yönelik vatandaşlarımızda farkındalık oluşturacak bilgilendirmeler
yapılmasına, sağlık kurumlarından randevu alamayan ve ya sağlık kurumlarına gidemeyen
vatandaşlarımıza ilgili ilçe Kaymakamlıklarımız veya muhtarlar aracılığıyla ulaşılarak
aşılamalarının sağlanmasına,

6.

İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli ve “Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler”
konulu Genelgesiyle kaldırılan kısıtlamaların ilimizdeki vaka sayılarına olumsuz
yansımaması amacıyla İlimize yönelik hazırlanan İl Salgın Risk Azaltma Planında
(SARAP) yer alan faaliyetlerin, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgili meslek odaları ve
sivil toplum kuruluşları tarafından yerine getirilmesine,
Karar verilmiştir.

