ELAZIĞ T TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU 2022 MART AYI PANDEMİ COVİD-19 SEBEBİYLE BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN AÇIK GÖRÜŞ
ZİYARET PROGRAMI

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

09:00-09:30

10:00-10:30

11:00-11:30

13:00-13:30

14:00-14:30

15:00-15:30

16:00-16:30

14 MART PAZARTESİ

C-13/C-14

C-7/B-4

B-6/A-2

C-3/A-25

C-1/A-28

D-1/D-2/D-3

C-17/A-3

15 MART SALI

B-7/B-11

B-3/B-12

B-2/A-7

B-1/B-10

B-15/B-5

C-18/A-21

A-22/A-5

16 MART ÇARŞAMBA

A-12/C-16

A-11/A-4

C-15/A-16

A-1/A-15

B-8/A-14

C-12/A-23

A-27/GEÇİCİ 1-2

17 MART PERŞEMBE

A-17/C-8

A-6/C-2

B-14/A-13

B-9/C-9

A-24/B-13/A-18

C-11/A-19

A-26/TEKLİLER

18 MART CUMA

B-18/D-4

B-17/D-5

B-16/D-6

A-9/C-4

A-8/C-5

A-10/C-6

A-20/C-10

GÖRÜŞ GÜNÜ

Önemli not:
1- Her hükümlü / tutuklu ziyaret yönetmeliğinde sayılan yakınlarından olmak şartıyla kendisinin belirleyeceği sadece ( 2) iki kişi ile birlikte (18 yaşını doldurmamış çocuklarıyla) AÇIK Ziyaret

yapabilir.
2- Ziyaretlerde HES kodu (Hayat eve sıgar) zorunlu olduğundan tüm ziyaretçilerin HES kodu alarak kuruma gelmesi, HES kodu riskli çıkan ziyaretçilerin kuruma alınmayacağının bilinmesi önem arz
etmektedir. HES kodunun nasıl alınacağı https://hayatevesıgar.sağlık.gov.tr/ internet adresinde ayrıntılı anlatılmaktadır.
3- Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüş yapabilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat
içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması, 6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip
olması, 6 yaş altı çocuklardan ise PCR testi istenmeyecektir.
4- Hükümlü -tutuklular ziyarete giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına ve kurum tarafından belinlnen diğer kurallara (Maske+eldiven takmak, dezenfektan kullanmak vb.) uymak zorundadır.
5- Hastalık belirtisi olan Ziyaretçiler kuruma alınmayıp İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir.
6- Dış temas nedeniyle 14 günlük karantina ve izolasyona alınan hükümlü ve tutuklulara kullanamadıkları açık görüş hakları daha sonra yapılacak bir program ile yaptırılacaktır. Ancak ateş, öksürük, burun
akıntısı , solunum sıkıntısı belirtisi olanlara ziyaret yaptırılmayacaktır.
7- Covit -19 testi pozitif çıkan ve ziyaret tarihine kadar negatife dönmeyen hükümlü ve tutuklulara COVİT- 19 test sonucunun negatife döndükten sonra görüş hakları kullandırılacaktır.
8-Hükümlü ve Tutuklulardan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberinde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde
hastalığı geçiren kişilerin açık görüşleri yaptırılacak. Hükümlü ve Tutuklulardan belirtilen aşı şemasını tamamlamayanlar açık görüş yapamayacak bu görüşlerini kapalı görüş şeklinde
yapacaklardır.
9- Bakanlık kararı ile açık görüşler 30 dakika ile sınırlandırılmıştır.
Tarih:28/02/2022
Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru

Kurum Müdürü

