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DENIZLI ir, uvruvri rrmzrsslHHA MECLiS KARARI
Denizli
maddesine gcire,

il

Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu,nun 23.
Vali $iikrii KOCATEPE'nin bagkanhfrnda toplanarak gtindemdeki konuyu gcirilgmek

suretiyle aga[rdaki kararlarr almrgtrr.

Kus Gribi HastahErnrn Onlenmesi Amacryla;.

1-il geneli ve ilgeler bazrnd,a Mahallelerde kanath hayvan tiirlerinin (tavuk, hindi, drdek, kaz,
ev giivercinj vb') hayvan sahiplerine gdre listelerin muhtarhklar aracrfufir ile hazrlat;1masr ve birer
ntishastrun il ve ilge Grda Tarrm ve Hayvancrhk Mridtirhiklerinde
edilmesine ve her vrl
^uhufuru
giincellenmesine,
2-$tipheli kanath hayvan oltimleri ihbarlarrnrn en krsa stirede il ve ilge Grda Ta'm ve
Hayvancrhk Mridtilltiklerine bildirilmesi ve Tavuk Vebasr Hastah[rna (Avian Influenza) Kargr

Korunma ve Mticadele Talimatnamesi dofirultusunda hareket edilmesine,
3-Ilimizde resmi ve serbest gahgan Veteriner Hekimlerin il ve ilge Grda Tarrm ve Hayvancrhk
Mtidrirhiklerince konu hakkrnda bilgilendirilmelerinin devamrna,

4-Yakalatla miicadele igin, trim alet ve teghizatrn ilgili kurumlar tarafindan hazrr hale
getirilrnesine (srzdtrmazvebuz akrilii marazi madde kaplarr, tek kullanrrnlk tulum, gcizltik, eldiven,
maske gibi koruyucu elbiseler, dezenfektan ve pulvarizatdr) gerektifiinde Valilik I(iiz Komitesi
ile
iqbirligi yaprlmasrna,
5-ilge Belediyeleri ile il ve ilge Grda Tarrm ve Hayvancrhk Mtidiirltiklerinde birer adet olmak
iizere vakum tankr ve teghizattnhazt bulundurulmaslna,
6-Pazat yerlerinde agrkta sattlan kanath hayvan, civciv ve grkma diye tabir edilen canl kanatl
hayvan sattglanrun engellenmesine, konu ile ilgili takibatrn yaprlmasr igin Belediye Baqkanlklarrnrn
gerekli onlemleri almasrna,
7-Kanath kombina ve kesimhaneleri tarafindan nakil belgesi veya Veteriner Sa[1k raporu
olmayan kanath hayvanlann kesimlerinin kesinlikle yaprlmamasr ve kanatl hayvan *t ti yupu'
araglarrn dezenfeksiyonlannrn yaprlmasrna,
8-Ev ve stis hayvanlarr satrg yerlerinde satrlan si.is kuglarrnrn

saflrk yoninden diizenli olarak

il

ve ilge Grda Tanm ve Hayvancrhk Mtidtirltikleri ve Belediyeler tarafrndan kontrol edilmesi'e,
ruhsatsrz ev ve sris hayvanlan satrg yerlerinin kapatrlmaslna,

9-Vaka tespit edilen bolgelerdeki kanath hayvan cjliilerinin it ve ilge Grda Tarrm ve
Hayvancrhk Mtidrirltikleri tarafrndan gerekli cjnlemler ahnarak bertaraf edilmesi ve cjlen kanath

hayvanlartn rastgele gevreye attlmamasr ve hayvan grdasr olarak kullanrlmamasrna,
1O-Kuq gribi giiphesi durumunda kanath hayvan ktimeslerinden grkan gribrelerin il ve ilge Grda
Tartm ve Hayvancrhk Miidiirltiklerinin bilgisi dAhilinde dezenfeksiyonun yaprlarak, ilgili I(uium ve
Belediyelerin gdsterdi[i yerlerde uygun qekilde izalesinin yaprlmasrna,
I l-Gcigmen kuglarrnrn uflrak yeri olan Qardak, Acrgcil ve Beylerli Gcjlleri,
Qivril Igrkl golii,
Btiytik Menderes Havzast, Dalaman Qayr, il genelindeki sulak alanlar vb. bolgelerinde yuguyu'
gcigmen kuqlarrn hareketlerinin diizenli olarak Orman Su igleri Denizli gube Mtid1rlipti ve il-drda
Tarrm ve Hayvancrhk Mtidtirhifri ekiplerince izlenmesine,
12-Kug gribi giiphesi durumunda kara avcrhfirnrn yasaklanmasr iqin Orman Su igleri Denizli
Mtidtirliifrince
gerekli girigimlerde bulunulmasrna,
$ube
13-Vaka de[erlendirmelerinde il genelindeki Kurum ve KuruluElaln koorclineli bir sekilde

gahgmasma,

14-Konu ile ilgili resmi tatil giinlerinde yaprlacak hastahk ihbarlalnrn de[erlendirilmesi igin
trirn saghk ku;gluglarrrun gelekli tedbirleri ahnasrna,

15-Hastahfirn goltildti[ti veya kugkulu vakalann bulundufiu bolgelerde gerekli inceleme ve
taramalar yaprlarak hastalarrn bulunup, en krsa stirede tedavi altrna ahnmasrna,
16- Tiim hastane ve polikliniklerin Denizli Kamu Hastaneler Birlifi Genel Sekreterlifi ve
Sa$rk MiidiirlU[U tarafindan konu ile ilgili uyarrlarakhazn hale getirilmesine,
17- Il Grda Tartm ve Hayvancrhk Miidtirltigri btinyesinde gahgan itlaf ekiplerinde gdrev alacak
personele, hasta naklinde gdrevli ttim 112 personeline ve giipheli durumlarda hastaya miidahalede
bulunacak hastanelerdeki gorevli personele grip agrsr yaprlmasrna,
18- Kug Gribi hastah[rnrn tedavisinde kullanrlacak ilaglann ildeki ecza depolarmda yeterli
miktarda bulundurulmasr igin Eczactlar Odasr Baqkanhfr tarafindan takibinin yaprlmasrna ve
kontroliine,
19-Kolluk Kuvveti ve Giivenlik Birimlerince il ve ilge Merkezlerinde Hayvan Sa[h[r ve Zabfia
Komisyonu Kararlartnrn uygulanmasr igin ilgili Kurum ve Kuruluglara yardrmcr olunmasrna,
2O-Toplumun yazrh ve gdrsel basrn (afiq, brogtir, radyo, televizyon gibi) yoluyla ve Grda
Tanm ve Hayvanctltk Bakanhfirnrn "Ku$ Gribi ve Insana Tesir Eden Salgrna Kargr Hazrrhk ve
Miicadele Projesi (AIHP) " kapsamrnda Mobil Bilgi Btifeleri vasrtasryla il ve ilgelerde kurulan
mahalli pazarlarda topluma il Grda Tarrm ve Hayvancrhk Mtidiirltifiri ve it Uatt< Sa[hgr Miidrirhifiri
personellerince e[itim verilmesine,
21.Halk Sa[h[r Mtidtirltikleri tarafindan, THSK tarafindan haztlanan bilgi notlarr kullanrlarak
saflrk personelinin bilgilendirilmesi, hayvan vakalarrrun bulundufiu mihraklar merkez kabul edilerek
10 km yangaph alan igerisindeki yerlegim yerlerinden grip benzeri gikayetler ile sa[hk kuruluglarrna
bagvuran kiqilerde hayvan temasr dyktistini.in sorgulanmasr, hayvan temasr oykusii olanlarm hastahk
semptomlan yontinden gi.inliik olarak izlenmeleri, profilaksi gerekli goriilen temashlara
prof,rlaksilerinin baglanmasl ve izlenmelerinin safilanmaslna,
22-Kuq Gribi Hastaltlrnrn Onlenmesi
Umumi Hrfzrssrhha Meclis Karanrun iptaline.
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