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Pandemi İl Koordinasyon Kurulıı04.04,2020 Cumartesi saat 14.00'de Sayn Valiıniz Hüseyin

AKSOY Başkanlığında., Gatıizon Komutaıı, Biiy_ikşehir Belediye Ba-şkanı, Kocaeli l-Iniversite

Rektörü, Gebze Teknik Üıriversitesi Rektöni, Vali Yardımcılan, İzınit Kaymakamı, İl Emniyet

Müdüni, Jandarma Alay Komutanı, İı Sağhk Müdürü, AFAD İı Mtıdiirtı, iı Müftiisü, il v;ııi
Eğitim Müdürü, Defterdar, Tıp Faktiltesi Dekanı, KOU Halk Sağlığı ABD Başkanı, Gümriik

Bölge Müdtirü, Aile, Çahşma ve Sosyal Hizmetler Il Müdiirü, Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfi Müdiirü, Çevre ve Şehircilik İl Müdilrü, İl Tarım ve Orman Müdtirü, Gençlik

vc Spor İl Müdtırtı, Ticarct [l Müdtirü, Sanayi vc Tcknoloji İ1 Müdürü, Liman Başkanı, Sosyal

Güvenlik Kurumu İı ır,ıtıdtırti, İl coç İdaresi Müdürti, İşrun İl Mtidtirü, Valilik Basın ve Halkla

İlişkiüer, Ttirkiye Hudut ve Sahilleri İl Başhekimliği, Veteriner Sınır Kontrol Noktasr

Müdürlükleri, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kent Konseyi Başkanı, Kızılay Kocaeli Şube

Başkanı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanr, Kocaeli Ticatet Odası Başkanı, Gebze Ticaret Oda.sı

Başkanr, Körfez Ticaret O,1ası Başkanr, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanr, Kocaeli Tabip

odası Temsilcisi, Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanr, Kocaeli Eczacı Odası Başkanı, İl Saglıt

Müdii(lüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı. Personel

Hizınetleri Başkanr, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanr, Destek

Hizmetleri Başkanının katılımr ile toplarrmış olup, aşağıdaki kararlar alııımlştır;

1- Kocaeli Büytilşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafindan Kaymakamlık Vefa Destek

Gruplan ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak

yatürrr faaiiyc'ıieı,iıiirı, sivii topiutır kuıuluşiaı"ı vc özeliikie dağıtııır işicıııicri iÇiıı diğeı

kurum çalışanlanndan da destek alınarak devamrnın tavsiye edilnresine,

2- Görevinden dolayı zorunlu olarak üşarı çıkması gerekenler hariç, diğer vatandaşlanmrzın

miimkiin olduğunca sokağa çıkmamalanna, çıkmak durumunda olanlann sosyal mesafe

kurallanna dikkat etmesine, maske takma zorunluluğu getirilen alanlarda (pazaflar,

marketler, toplu olarak çalrşrlan yerler vs. gibi ) kurallara uygun hareket edilmesine,
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2020101 kurul toplantısında da gündeme alınan, esnek mesai sisteminin özel sektör

çalışanlannda da uygulanmasınrn, kontrollü üretim, vardiya sistemi vs, gibi alternatif

yöntemleri de içerecek şekilde tavsiye eülmesrne,

İl sınıı{anmızdankaıa, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşrm aracı, özel araç ve yaya vb.)

yapriacak tiim girişiçıkışlanır 03 i.{isan 202a Cuma günü saal. 24.00'dçıı itibareır t5

günlük bir sıire için geçici olarak durdurulmasına bağlı, İstanbul'da ikamet edip Gebze

bölgesinde çalışanlan taşıyan personel sorvisi ve özel araçlann yol kontrol noktalannda

ciddi bir yoğunluk oluşturduğu dikkate alrnarak, konu ile ilgili ilimizde çözüm amaçlı

başlatılmış olan çalışmalann İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde yürütülmesinin

tavsiye edilmesine,

İlimiz girişlerinde bulunan kontrol noktalanndaki süreci hızlandırmak ve oluşan

yoğııiiuğu azalhnalt içiır, İs'ıaiibıii',ja ikaırret edip Gebze bölgesiııde çalişaırlaı-iiı

(kamıı/özel hastane çalışanlan, organıze sanayl bölgesi çalışanlan vs. gibi) kurumlannca

hazırlanacak isim vE araç listelerinin kontrol işlemleri önceşinde kolluk birimlerine

iletilmesinin tavsiye edilmesine,

İlimizdeki kamu kurumlannda, sterilizasyonu yapılmış tıbbi maske vb. kişisel koruyııcu

ekipmanlar, hijyen ve dezenfeksiyon maddelerine dulıılan ihtiyacın giderek artması

sebebiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl lllini Eğitim Müdtirlüğü, üretim yapaır diğer

kurınrlai,, Tiçarct Odasi, Sanayi Odası. Esiraf vc Saıratliarlar Odasr vs. gibi sivil toPlrım

örgütlerinin de desteği ile kapasitenin azami ölçülere çıkanlarak koordinasyon içerisinde

yıirüttıtmesinin tavsi_ve odilnıesine,

Deniz otobüsü, belediye - halk otobüsü ve tramvay gibi toplu taşrma araÇlarında

vatandaşlann maske ihtiyacrnın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafindan

karşılanmasrnın tavsiye eülmesirre,

03.04.2020 tarih ve 2020l1g sayılı İ1 Umumi Hıfzıssıhha Kurul karan gereğnce, İlimiz

geneli tiim ilçelerimnde pazar yer|erine, vatandaşlanmrzın maske ile girme zorunluluğu

getirilmiş olup, vatandaşlarrmrzın ilgili maske ihtiyacının ilçe belediyeleri tarafindan

katşılanmasinlii tavsiye cdiliıiesine,
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9- Maske üretim faaliyetlerine, kendilerine de ekonomik katkı sağlayacağl düşünülerek

terzilerin de dAhil edilmesinin uygun olacağnın tavsiye edilmesine,

l0-Kullanılmış maskelerin uygıın şekilde atılabilmesi için Kocaeli Büytikşehir Belediyesi

tarafından ilimizin beliıli noktalarrrıa daha önce konulmuş olan tıbbi atık kutulaırnrn

sayrsurın ai lirrrlrırasrnın tavsiyc ediinıesine,

l|-Pazar yerleri, marketler vs. gibi kalabalık orüımlarda ınaske kullanım zorunluluğu

getirilmesinden dolay, ilimizin belirli noktalarında bulunan bilboardlarda

vatandaşlanmrza afiş vs. gibi görsellerle doğru nraske kullanımına yönelik bilgilendirme

çalışmalannın Kocaeli Büy'ıi§ehir Belediyesi, İ Saglıt Müdtirlüğü ve ilgili diğer

kurumlanmız tarafrn dan yapı lmasının tavsiye edilmesiıre,

12-Büyiikşehir ve İlçe Belediyeleri tarafindan yapılan durak, otobiis ve turnike gibi alanların

temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine titizlikle devam edilmesinin tavsiye edilınesine,

13-Yeni Koronavirus (Covid-l9) enfeksiyonu ile mücadele çalışmalan kapsamında

enfeksiyon kontrolünü arttırnrak adrna, market girişlerinde nrüşterilerin kullanımına

yönelik el dezenfektanı bulundurulmasınrn tavsiye edilmesine,

14-El antiseptiğ iiretimi için Kocaeli Üniversitesi, Meslek Liseleri ve Kocaeli Eczacı Odası

işbifliğinde çıilişriia yapllffiasıhld tavsiye ediliiiesirre,

l5-İlimize bağlı köylerinde, enfeksiyon kontrol çalışmalannda etkinliği artırmak için şehir

merkezlerinden farklı bir plan oluşturulmasınrn faydalı olabileceği düşünüldüğtinden,

muhtarlar ve bölgede etkili olabilecek diğer yetkililerle işbirliği yapılarak, önlemlerin bu

kapsamda alınmasrnın tavsiye edilmesine,

16-Vatandaşlann özbalomr açrsrndan önernli olan berber ihtiyacının karşrlanabilmesi için,

gerekli hijyenik şartlann sağlanması şartı ile hizmet sunurnu yapılıp yapılamayacağı

hususunun bakarılığmız genelge, talimat ve duyırulan çerçevesinde, ilgili esnaf odasr ile

de görüşülerek değerlendirilmesiırin tavsiye edilmesine,
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17-Salgın sona erinceye kadar 65 yaş ve iizeri ile kronik hastalığı bulunan kişiler ve geçim

sıl«ntısr çeken yardıma muhtaç kişilere miiracaat etmeleri halinde belge istenmeksizin

hijYen ve temizlik malzemesi, gıda yarümı yapılması gibi temel yaşam ihtiyaçlannın

Kocaeli Büytikşehir Belediyesi ile birlikte Ilçe Belediyeleri, Ticaret Odası, Sanay Odası

Ve diğer sivil toplum kuruluşlannın da desteği alınarak karşrlanmasrnrrr tavsiye

edilmesine,

18-Evde izolasyon önerilon vakalann talep edildiği takdirde, KYK yurtlan ve geçici barıruna

merkezlerinde takiplerinin yapılmasının daha uygurı olacağınıır tavsiye edilmesine,

l9-Risk grubunda olmalan nedeniyle, sağhk çalışanlannın (Covid-l9) test sayrlannrn

arttınlarak, tarama çalışmaları yapılmasırun tavsiye edilmesine,

20-Sağlık Bakanlığımızın ta|imatlan ile vatandaşlanm|za ve sağlık çalışanlanrnıza yönelik

başlatılan psiko-sosyal destek çalışmalarıma devarn edilmesine,

21-Kocaeli Üniversitesi'nde başlatılan ve SGK tarafindan da onaylanan, tekııolojik

yönteınler kullanarak hastalara :uzalt<tan erişimle lıizmet sunumu çalışmalannı içeren Sanal

Hastane u5ıgulaınasının yai,gınlaştınlmasrnın tavsiye edilmesine,

22-Pandemi siirecinde ihtiyaç duyulması halinde Interteks fuar alanınrn sahra hastanesi

dldfak kull.iiittiildıi yöiielik liazırlik Çrilişliialatıriiir, persotiel, tibbi cihaz, ekipffial1 ve sıiff

malzeme ihtiyaçlan göz önünde bulundurularak planlanmasının tavsiye edilmesine,

23-Kocaeli Büytikşehir Belediyesi tarafından pandemi stiresince Il Sağlık Müdtirlüğtiııe

merkezi depo olarak tahsis edilen İnterteks fuar alanınrn sağhk alanı olmaması sebebiyle,

İl Saglıl< Müdürlüğüne bağlı güvenlik personelinin güvenlik izin belgesi işlemleri ile ilgili

hususun Il Hıfzıssüha Kurulu taratindan toplantı giindemine alınarak gört§ülmesinin

tavsiye edilmesine,

24-Kamıya bağlı sağlık tesislerinde görev yapan persoııellere yönelik başlatılan koırak]ama

için öffenci y;rtlı:, kamu h:rumlarının misairha-rreleri v§. gibi yerlerin tahsisi

uygulamasırrın, Gebze bölgesinde yoğun olarak bulunan özel hastanelerde görev yapan

sağlık çalışanlan için de uygulanmasr hususunun değerlendirilmesinin tavsiye edilmesine,
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25-Kronik ve hayati öneme haiz hastalıklara bağlı erteleıremeyecek tedavi ihtiyacı buluıran

(kanser, organ nakli, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen durumlar vs. gibi) hastalar

iÇin pandemi hastaneleıi dışında aynlmış olan bir sağlık tesisinin ihtiyaç halinde

kullanılmak ijzer e temiz hastane olarak pl anlanmasının tavsiye edilmesine,

26-EÇzacı ve ğczıtıfc çalıŞaulaı için eırfeksiyuır koui.roliiuc yönelik alırraçak rcdbirler

kaPsamında hekimler tarafindan reçete edilecek ilaçlarda miimkiin olduğunca k6ğıt reçete

yerine e reçete uygulamasının kullanıhnasınln tavsiye edilmesino,

27-Kocae|i BüyıikŞehir Belediyesi tarafindan srrnulan sağlık personellerine ücretsiz toplu
taŞrma aı'aÇlanndan faydalanma uygulamasının özel sağlık kuruluşlannda görev yapaı1

sağlık ÇalrŞanlan, eczacıIar ve veterinerler için de uygulanmaslrın tavsiye edilmesine,

28-Kocaeli Üniversitesinde görev yapan öğetim görevlilerinin de d6hil edilebileceğ grup

ÇalıŞmalan ile vaka ana|izivb. değerleııdirmelerin yaprlmasının tavsiye edilmesine,

29- SaYın Valimiz Hüseyin AKSOY Başkanhğında, ilimizdeki kamu kurum kuıuluşlan, özel

sektör ve sivil toplum örgüt temsilcileri davet edilerek gerçekleştirilen geniş katılıınlı
Pandemi Il Koordinasyon Kurulunun, alt komisyon toplantılannın soruınlu Vali
Yardrmcısr Başkanlığnda dtizenli olarak yapılarak, alınan kararlara yönelik

uygulamalanıı Valilik Makamına arz edilmesine,

karar verilmiştir.
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