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DAĞITM YERLERiNE

İıgi: zo.ot.zozı tarihli ve l3.Kl sayılı Genelgemiz.

Salgınla mücadelenin başanh bir şekilde siirdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarrnın asgari seviyelere
düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kahcı ve sürdürülebilir
normılleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşrlama sürecine ilişkin teıeddütlerin
giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi büyük önem taşmakadır.

Bu doğıulfuda ilgi Genelgemizle;
- Aşılama çahşmaları gönüllük esasna göre yürütiilmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan

kesimlerin kaygı ve tereddütleriıi gidermeye yönelik bilgilendirme ve r€hb€rlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi,
- 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı sür€ci tamsmlanmayan veya hastıhğı geçirmemiş kişilerin;

konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlanmızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılırnında ya da uçak, otobüs, tr€n
veya diğer toplu ulaşım araçlarıyl.a gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi
zorunluluğu getirilmesi,

KaraİlaştınlmıştıI.
Yine Milli Eğitim Bakanhğnca24 Ağustos 2021 tarihinde yayım|anan "Kovid-l9 Salgııında Okullarda Ahnması

Gereken Önlemler Rehberinde" öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğetmen ve okul çalışanlarından
haftadı iki kez PCR testi istenileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede;
l. Öğıetmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması

önerilmekle birlikte başta öğr€tmenler olmak üzere eğitim personeli, kıntin çalışanlan ile öğrenci servislerinin şofiir ve
rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşıiı/geçirilıniş hastalrk durumunda (Covid-l9
hastahğı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamalan halinde; bu kişileıden haftada iki kez PCR
testi ile taranmaları istenilecek ve sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt aItında futulacakttı.

2. PCR negatiftest zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema. tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehiılerarası
toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hasta[ığı
geçirmiş kişi durumunda olup olmaüğlnl Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzeıinden kontrol ederekPcR negatif test
raporu ılmaları g€rekip ger€kmediğini öğrenebileceklerdir.

3. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (oku1, sinema, tiyatro,
konser vb.) ya da şehirlerarasl toplu taşıma araçlalünı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif
test sonucu l8 yaş ve üzeri vatandaşlarrrnız için uygulanacaktr.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrulfusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyannca İl/İlçe
Umumi Hıfzıssıhha Kurullarr kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklrğa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olunmaması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU

Bu belge, güvenli elektıonik imza iIe imzalanmıştır.
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Dağtım:
Gereği:

8ı İl Valiliğine
Merkez Birimieıine
Bağlı Kuruluşlara

Bakan

Bitgi:

Cumhurbaşkanhğına
Türkiye Büytli Millet Meclisi Başkanlığuıa(Tbmm Genel Selııı
Adalet Bakanhğına
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığna
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Çevre ve Şehiıcilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Ene{i ve Tabii Kaynaklar Bakanhğına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
Kültiir ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğtim Bakanhğına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Tanm ve Orman Bakanhğına
Ticaret Bakanlığına
Ulaşİrma ve Altyapı Bakanlığna
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