KIRKLARELİ İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Öncelikli Eylemler
Eylem
No

Eylem

Afet Türü

Sorumlu
Kurum

Destekleyici
Kurumlar

Gerçekleştirme
Dönemi

Gıda ile bulaşan hastalıklar açısından riskli durum
39-A1-H2-22 arzeden uygulama, bölge ve alanlar belirlenmesi ve
denetimlerinin sağlanması

SALGIN

İl Sağlık
Müdürlüğü

İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü,
Belediyeler, İl Özel İdare, AFAD,
Kızılay

Sürekli

Sağlık kurumları ve diğer kurumlardan gelen veriler
doğrultusunda il içinde bulaşıcı hastalıklar ve salgınlara
39-A2-H6-17
yol açabilecek riskli bölgeler ve risk faktörlerinin
belirlenmesi

SALGIN

İl Sağlık
Müdürlüğü

Tüm Katılımcı Kurumlar

Sürekli

Eylemin Düzeyi
(Yerel/Bölgesel/Ulusal)
Gıda Güvenliği ve
Kalitesinin Denetimi ve
Kontrolüne Dair
Yönetmelik kapsamında
söz konusu denetimler İl
Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmektedir. İl
Tarım ve Orman
Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğünce
oluşturulan ekipler
tarafından ilimizdeki
okulların kantin ve
yemekhaneleri
denetlenmekte ve
takipleri yapılmaktadır.
Enfeksiyon ve
enfestasyonların insidans
ve prevalanslarını,
dağılımlarını tespit ile
bulaşma ve yayılmanın
genel sebeplerini ortaya
çıkarmak, aktif ve pasif
sürveyans hizmetlerini
düzenlemek, gerektiğinde
saha çalışmaları ile
enfeksiyon kaynağını ve
bulaşma zincirinin tespit
edilmesini sağlamak, ilgili
resmi ve özel kuruluşlarla
işbirliği yaparak
enfeksiyon kaynağının
ortadan kaldırılmasına
yönelik çalışmaları
yürütmek.

Mevsimlik işçiler, göçmenler gibi özel gruplar(toplu
yaşam alanları) için risklerin belirlenmesi, bu grupların
39-A2-H6-18 bölgedeki yerleşim yerleri, nüfus bilgileri, bu gruplarda
hassas grupların (bebek, gebe vb.) tespit edilmesi ve
gerekli önlemlerin alınması

SALGIN

İl Sağlık
Müdürlüğü

İl Göç İdaresi, İl Tarım ve Ormancılık
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü

Sürekli

39-A3-H1-6

İldeki tüm bulaşıcı hastalık vakalarını belirlemek ve
salgınları erken tespit edebilmek amacıyla, tüm sağlık
kurumlarından sağlık bilgi sistemlerine düzenli veri
bildirimlerinin kontrolü ve analizlerinin yapılması,
sonuçların ilgili birim ve kurumlarla paylaşılması ve
değerlendirilmesinin sağlanması

SALGIN

İl Sağlık
Müdürlüğü

Tüm Katılımcı Kurumlar

Sürekli

39-A3-H1-8

Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun ve hızlı
iletişimin sağlanması amacıyla kurumlarda personel
belirlenmesi

SALGIN

İl Sağlık
Müdürlüğü

Tüm Katılımcı Kurumlar

Sürekli

Halk sağlığı eğitimi çalışmaları: Bulaşıcı hastalıkların
görüldüğü yerler, sık rastlandığı dönemler gibi özellikler
39-A3-H4-21 göz önüne alınarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı
hastalıklar ve sağlık sorunlarına yönelik halk sağlığı
eğitimlerinin planlanması

SALGIN

İl Sağlık
Müdürlüğü

Tüm Kurumlar

Sürekli

Pehlivanköy Geri
Gönderme Merkezinde
bulunan sağlık birimimizce
burada bulunan düzensiz
göçmenlerin ilk
muayeneleri yapılmakta
ve rutin sağlık hizmeti
sunulmaktadır.
Gerektiğinde oluşturulan
toplu yaşam alanlarında
sağlık birimi
oluşturulmakta olup
poliklinik hizmeti
verilmekte ve hassas
grupların takip ve
tedavileri yapılmaktadır.
Görülen bulaşıcı ve
zoonotik hastalıkların
zamanında ihbarını
sağlamak, ihbar sistemini
işler halde tutmak ve
aksayan yönlerini
gidererek oluşabilecek
salgınlara karşı gerekli
önlemlerin alınmasını
yönelik çalışmaları
yürütmek.
İl Pandemi Planı
oluşturuldu. Kurum ve
kuruluşlar arasında
koordinasyonun ve hızlı
iletişimin sağlanması
amacıyla personel
belirlendi.
Yıl içerisinde belirli
dönemlerde ve salgın
durumunda halk eğitimleri
düzenlenmektedir.(Kurban
Bayramı öncesi Kist
Hidatik Hastalığı, NisanMayıs aylarında KKKA
Hastalığı, Ocak ayı

39-A2-H3-9

Vektörel hastalıklar için kaynak oluşturabilecek yerlerin
tespit edilmesi, vektör türleri ve yaşam alanlarının kayıt
altına alınması, gerekli önlemlerin alınmasnın
sağlanması

39-A3-H1-7

Sektörler arası işbirliği kapsamında il ve ilçe Umumi
Hıfzıssıhha Kurullarının düzenli olarak toplanmasının
sağlanması

SALGIN

İl Sağlık
Müdürlüğü

Tüm Kurumlar

Sürekli

SALGIN

İl Sağlık
Müdürlüğü

Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İl Tarım ve Ormancılık
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi

Sürekli

içerisinde Verem Eğitim ve
propaganda haftası
kapsamında Tüberküloz
Hastalığı, salgın
durumunda Su ve
Besinlerle Bulaşan
Hastalıklar ve Hijyen
konulu eğitimler
düzenlenmektedir.
Sıtma eliminasyon
programı kapsamında
İlimizde jit alanları tespit
edilmiş olup, biyosidal
ürün uygulama çalışmaları
devam etmektedir.
İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulu rutin olarak her ay,
olağan üstü haller
durumunda acil
toplanmaktadır.

