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Sosyal Ca'ıVeulik KuruDlu,ı1un 07/05/2020 tarihi ve 2020i ]2 sayılı senelgesinde; Çin'in Vuhan kentinde o(aya
çıkan yenı tip Koronaviriis (CoVID-]9) ün çok hız]ı bır küresel yayülllİ gös(ererek neredeyse tüm dünya
ülkelerDi erkilediği ve Diin),,a Sağlük a',rgütüncc |andenrlk 1sclgılı; hır hasıa]ık oIafak ilan ectildiğı,
ü]kcmizinde soz konusu salgündan olunlsıız yöndc ctkitcndiği
55l0 sayılı Sosyal Sigoıtalar ıc Genel Sağl* Sigortısü Kanununıın l5 inci maddesinde:
"4 iincü maddenln birinci fikraslnün (a) ve (b) bentlcrl kapsaıİündaki sıgonalınln, iş kazası ve ıneslek hastal,ğl
dtştnda kalan !e 1ş gören)ezligine neden olan rahalsızlüklaü. bastalü lıalidir "
hiikmüniin yel aldığü_
Buna göle, CoVlD-19 viü,iısiinüı] bulaŞıcı bir hastalık oldüğu diklGte alındığıDda, söz konusu saigına manrz
kalan ve sağl* hizmel suırucularrna ifuacaat eden sigortalllara hastı]ık kapsal nda provizyon alnnrası
geıektiği hususları belinilııiştiı,
Brı kapsamda Koroİaviİtis (CoVlD-l9) bulaşıcı hastalık olaıak dcğcrlcndırildiği içiır bu vı*alarIa ilgilı
olarak SosyalGüvenlik Kunımuna iş kazası veya ıncslek hastaiığı bildirimi yapılmayacaktıı
BilgiIerinizi ve üyclcrini/e duyurı.ülmasınü rica ederını
Saygılanİİ a,

Mustafa sARAÇoZ
Genel seketer
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Bilindiği üzere; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çükan yenü tip Koronavirüs
(CovlD_lg), çok hlzlı bir kiiresel yayılım göstelerek neredeyse tiim Diinya ülkelerini
etkilemiş ve Diinya Sağlık Öıgütiince pandemik (salgın) bir hastal* olarak ilan edilmiştir.
Ulkemiz de söz konusu salgından o]umsuz yönde etkilenmiştiİ

5510 sayll, Sosyal Sigortalal ve Genel sağllk sigoItasl Kanunrmun 15 inci
maddesindeı

"4 üncü maddenin birinci rtkrasının (a) ve ft) bentleri kapsamın.laki liBortalının, iş
kazası ve meslek hasıalığı dışında kalan w 4 gi;remezliğine nealefi olan rahatsüzlıklal,
hastahk halidir."

hiikmü yer almaktadıL
Buna göre; CoMD-19 virüsiiniin buiaşıcr bt hastalll( olduğu dikkate alındüğında, söz

konusu salgına maruz kalan ve sağlık hüzmet sunuculanna mü.acaat eden sıgortalılam
hastalıkkapsamında pİovizyonalınmasl gerekmektedir,

Bilgi edinilmeslni ve gereğnce işlem yapllmastnı rica edelim.
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