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Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı ile ilgili olarak
ülkemizde de söz konusu hastalık vaka sayılarının artmaması ve hastalığın ülkemiz açısından
en alt seviyede seyrinin devamı ve yayılmaması için tüm kurumlar olarak alınacak önlemlere
ilişkin eylem planlan hazırlanmıştır.
Adalet Bakanlığı olarak konu ile ilgili tüm önlemler en hızlı şekilde alınmaya
başlanmış ve yapılacaklara ilişkin talimatlar ve bunların takibi en üst seviyede koordine
edilerek hayata geçirilmiştir.
Bolvadin C Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Emirdağ Açık Ceza İnfaz
Kurumu Müdürlüğü olarak, koronavirüs hastalığına yönelik COVID-19 (Yeni Koronavirüs
Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu kararlarının değerlendirmeleri hassasiyetle takip
edilmekte ve ilk günden itibaren hazır hale getirilen sürekli güncellenen Acil Eylem Planı
çerçevesinde oluşturulan tedbirlerin kurumlarımız özelinde titizlikle uygulamaya konulması
ile bu güne kadar koronavirüs belirtisi gösteren hiçbir personelimiz, hükümlü ve tutuklumuz
olmamıştır.
Tüm personelimiz ikinci bir emre kadar, önceden belirlenen ve hazırlanan yerlerde
izole olarak ikamet etmeleri sağlandı. Kurumlarımız sınırları içerisinde bütün alanların
dezenfektan ve temizlik çalışmaları 7/24 aralıksız olarak devam etmektedir. Kurumlarımızın
dış yakın çevresi ise koordinasyonumuzda; Bolvadin ve Emirdağ Kaymakamlık Makamı, İlçe
Belediye Başkanlıkları Birimleri ve Bolvadin Erkmen Mahallesi Muhtarlığı iş birliği ile
dezenfektan ve temizlik çalışmalarının devamlılığı sağlamaktadır.
Olası: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) (ateşe eşlik eden öksürük veya
solunum sıkıntısı) belirtilerinin tespitinde yararlı olabilecek yeteri kadar temassız ateş ölçer,
önleyici dezenfektan ve temizlik malzemesi temin edilmiş olup salgın ihtimaline karşı
kurumlarımız personellerinden İlk Müdahale Bulaşıcı Hastalıklar Birimi oluşturturuldu. Bu
birim görevlileri ile tüm personelin, Bolvadin ve Emirdağ İlçe Toplum Sağlığı Müdürlüğü
görevlileri rehberliğinde salgın hastalıklarda gerekli izleme prosedürlerini de kapsayan
"Koronavirüs Bilinçlendirme Eğitimi" almaları sağlandı. Salgın veya koronavirüs için hazır
senaryolar ve simülasyonlar kurumlarımız özeline uyarlanarak gerekli olabileceği ön görülen;
tulum, maske, eldiven, gözlük, galoş, bone ve sıhhi önlük ihtiyacı hazır edildi.
Kurum çalışanlarımızın, hükümlü ve tutukluların COVID-19 rehberi esaslarına göre
her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlar vasıtasıyla bilinçlendirme çalışmaları yoğun
olarak devam etmektedir. Kurumlarımızda yeni koronavirüs hastalığını önleyici tedbirler
büyük bir hassasiyetle uygulanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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