
Sayı

Konu

AIYrALYA EsılAF vE SAı|ATKARLAR ooALARl BiRLaĞi
THE ANTALYA UN|ON OFTRADESMEN AND CRAFTSMEN

: 2021-MlO1-7B-1000

:Aşı İçin Farkındalık Kampanyası

02/0B/2021

oDALARA 2o21l78 sAYıtl GEttELGE

Ilgi: TESK'in 30/0712021 tarihli ve2021/106 sayılı genelgesi.

Türkiye Esnafve Sanatkarları Konfederasyonu'nun ilgi 9enelgesinde; Bilindiği üzere tüm
dünyada olduğu Ülkemizde de Covid-19 pandemisine karşı yaklaşık 1,5 yıldır azimli bir
mücadele yürütülmektedir.

Covid-1 9 ile mücadele kapsamında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra
aşı olmanın da virüsten korunmada büyük bir kalkan olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımızın aşı

konusunda ağızdan ağıza dolaşan bilgi kidiliğine kulak asmaması, bilim insanlarının görüş ve

düşünceleri dikkate alınarak hayatı güvende yaşamak için tüm vatandaşlarımızın sırası
geldiğinde aşısını mutlaka olması, toplum sağhğı açısından son derece önemlidir. Esnaf ve

sanatkarlarlmlz pandemi sürecinde en çok olumsuz etkilenen kesim olmuştur.

Hatıdanacağı üzere, bazıvatandaşlarımızın aşı ile ilgili yanlış önyargılara sahip olduğu göz

önünde bulundurularak aşının virüsten korunmadaki yeri ve önemini anlatmak ve aşı olmayan
tek bir vatandaşımızın dahi kalmamasını sağlamak adına 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatk6rın çatı
kuruluşu olan Konfederasyonu muz tarafından, 82 Birlik, '] 3 Mesleki Federasyon ve 3003 Oda ile

birlikte Covid19 ile mücadele kapsamında aşı için farkındalık kampanyası başlatılmış ve 11

Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 95 sayılı genelgemizle kampanya tüm teşkilatımıza

duyurulmuştur.

Bugün itibariyle tüm ülke çapında yapılan aşı sayısı yaklaşık olarak 71 milyon 530 bini,

birinci doz uygulanan kiş sayısı 40 milyon 588 bini, ikinci doz uygulanan aşı sayısı 26 milyon

249 bini bulmuştur. toplum bağışıklığının oluşması için aşılanma oranın en az yüzde 70 olması

gerekirken ülkemizde henüz bu orana ulaşılamamıştır. Artan vaka sayıları aşılanana

kişi sayıslnln bir an önce artış göstermesi gerektiğini işaret etmektedir.

Pandeminin başından beri türlü zorluklar yaşayan deyim yerindeyse yaşam mücadelesi

veren esnafımızın yeniden kapanmalarla ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamaları, bireysel ve

toplumsal sağlık ve refahımız adına aşılamada temel prensiplere riayet ederek, başta teşkilat

yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere esnaf ve sanatkarla nm ızın aşılarını

tamamlamaları büyük önem arz etmektedir. Denilmektedir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda 9ereğini rica ederiz.
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