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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi 
gereği 04.05.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak Koronovirüs  
(COVID-19) hastalığına karşı Meclisimizce alınan kararlara ilave olarak aşağıda yazılı bulunan 
kararları almışlardır. 

 
COVID-19 (SARS-COV-2) Enfeksiyonu Rehberinde hastanın kliniğine göre hekim kararı ile 

evde tedevinin devamı ve izolasyonu veya sadece izolasyonuna karar verildiği, bu süreçte ‘‘Evde 
Hasta İzlemi’’ kurallarına uyulması gerektiği, bunun yanında bu hastaların tedavisi ile ilgili olarak; 

 
1. 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), kötü prognostik faktörlerden (kan lenfosit sayısı 40 
mg/l, ferritin >500ng/ml, D-Dimer >1000 ng/ml) herhangi birisi bulunmayan olası/kesin 
COVID-19 vakaları semptomlar düzelene kadar uygun tedavi başlanarak hekim kararı ve 
hastanın da kabul etmesi ile evde takip edilebileceği hususu hakkında yataklı tedavi 
kurumlarının bilgilendirilmesine, 
   

2. Ancak hastanın sosyal endikasyonu (evde oda sayının az olduğu ve kişi sayısının çok olduğu 
uygunsuz ev koşulları, hastanın izolasyon kurallarına uyum sorununun düşünülmesi, evde 
yaşayan > 65 yaş ve/ veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan 
birey varlığı, vb.) var ise hastanede takip edilmesine, 
 

3. 50 yaş üstü veya komorbid hastalığı olanların hastanede yatarak tedavi olması ve hastaların 
PCR testleri negatifleşmeden hastaneden taburcu edilmemesine, 
 

4. Gökçebey Devlet Hastanesine başvuran hastalardan Covid-19 şüphesi olanlar numune 
alınmadan gerekli koruyucu tedbirler alınarak Çaycuma Devlet Hastanesine nakil edilmesine, 

 
5. Alaplı Devlet Hastanesine başvuran hastalardan Covid-19 şüphesi olanlar numune alınmadan 

gerekli koruyucu tedbirler alınarak Ereğli Devlet Hastanesine nakil edilmesine, 
 

6. 1, 2, ve 3. maddeler Covid-19 takibi yapan il merkezi ve ilçe devlet hastaneleri için 
geçerlidir. 

 
  Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara 

gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 04.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 


