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PANDEMİ İL KOORDİNASYON KURUL KARARI 

         Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı 

ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi 

koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma, COVID-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık 

bakım hizmetlerinin devam etmesi ile birlikte sağlık çalışanlarının ve hasta güvenliğini 

sağlamak amacıyla İI Pandemi Kurulu Sayın Vali Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanılmış 

olup aşağıdaki kararların alınmasına; 

 Ardahan İlimizin nüfusunun 5 katı nüfusunun İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi 

büyükşehirlerde olduğu, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yaz dönemini ilimizde geçirmek 

için gelenlerin sayısı son 2 hafta içerisinde kayda değer şekilde artması, son 2 hafta içerisinde 

pozitif vakaların artmasıyla yapılan filyasyon çalışmalarında odak noktaların il dışından 

gelenler, yüksek riskli temaslılarda tespit edilen pozitif vakalar değerlendirildiğinde; 

 

 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 09/04/2020 tarih E.238 sayılı yazısında 

belirtildiği üzere ‘’Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen 50 yaş altı, kliniği hafif ve COVID-

19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olmayan (hipertansiyon, diyabet, kronik 

akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği 

vb.) kesin COVID-19 vakaları semptomlar düzelene kadar gerekirse uygun tedavi başlanarak 

evde takip edilir. Ancak hastanın sosyal endikasyonu  (ev koşulları, evde yaşayan  65 yaş ve 

üzeri COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey varlığı) var ise’’ 

ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2020 tarih E.604 sayılı yazısında 

belirtildiği gibi ‘’Kesin vakaların hastanelerde veya şartları uygun belirlenmiş alanlarda (KYK, 

misafirhane, otel vb.) tedavi ve izolasyonuna imkanlar dahilinde devam edilmesi ve gözlem 

altında tutulmaları esastır.’’ Yazıları 

 Ardahan Devlet Hastanesinin ildeki tek pandemi hastanesi olması, normalleşme süreci 

içerisinde pandemi dışında da sağlık hizmetlerinin verilmeye başlanması, hastanenin Pandemi 

için ayrılan servis ve yoğun bakım yatak kapasitesinin sayısı kesin vakaların artmasıyla yetersiz 

gelmeye başlamasından dolayı, 

 İlimize dışardan gelen vatandaşlarımızın birçoğunun akrabalarına misafir olarak gelmesi, 

geldikleri evde tek oda da izole edilebilme imkanlarının olmaması, 

 

Karar 1:Personelin hastalara zaman kaybetmeden takip ve tedavilerinin yapılabileceği Gençlik 

Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ardahan Kız Öğrenci Yurdunun veya Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi, Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin veya İl 

Sağlık Müdürlüğüne bağlı Eğitim, Sağlık, Dinlenme Tesisinin COVID-19 pozitif vakaların tedavi, 

takip ve izolasyonu için kullanılmasına,  

Karar 2: 40 yataklı Göle Devlet Hastanesinin de olası ya da kesin vakaların artışında takip, 

tedavi ve izolasyonunun yapılabilmesi için yeteri kadar uygun oda ve yatak planlamasının 

yapılmasına, 

Karar 3: COVID-19 pandemisinin ve bulaş riskinin devam etmesiyle birlikte İlimiz sınırları 

içerisinde tek pandemi hastanesinin, Ardahan Devlet Hastanesinin olmasından dolayı Ardahan İl 

Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık tesislerinde ikinci bir karara kadar 2019-2020 eğitim öğretim 



yılı zorunlu yaz stajına tabi olan Sağlık Yüksek Okulu/ Fakültesi ve Sağlık Meslek Liselerinde 

okuyan öğrencilerin yaz stajlarına kabul edilmemesi ve staj yaptırılmamasına, 
 

 

     Konuları kararlaştırılmış olup, alınan kararların İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda görüşülmesi 

tavsiye edilmiştir. 


