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KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etıniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmışıır.

Covid- 19 virüsiirıiin mutasyona uSayan yeni varyantlan soıırasnda artan
bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu diDeni
açısından oluşturduğu riski yönetrrıe ve hastalığın yayılım hrzını kontrol altında tutrna
amacıyla yeni tedbfulerin alınmasr gerekmiş ve 13 Nisan 202l tarlhli cumhurbaşkanlığ
Kabinesi toplant§ında ahnan kararlar doğpltusunü 14 Nisan 202l Çaşamba giiıııilnden
itibaren iki haftalft kısmi kapanma süecine girilıniştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esaslan 14.04.202l tarih ve 6638 sayılı İçişleri
Bakanlığınrn Genelgesinde belirlenen krsmi kapanma tedbirleri sonrasında salgırun artış
trrzının önce yavaşladığı, akabinde duıduğu, son giinlerde ise bir di§üş eğilimine girdiği
görülmektedir.

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayn Cumhurbaşkanımızrn başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkan-lığı Kabinesinde alınaıı kararlar doğrultusunda; hali hazırda
uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önleınler eklenerek tam kapanma
dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe gilnü saat l9.00'dan itibaren l7 Mayıs 202l
Pazartesi giinü saat 05.00'e kadar siirecek olaıı tam kapanma döneminde iilke genelini
kapsayacak şekilde belirlenen tedbirlere yönelik ilimiz için 27.04.2021 tarih 66 no'lu ilçe
Hfzıssıhha Kurul Karan alınarak Kamuoyuna duyurulmuştu.

2021166 No'lu Hıfzıssıhha Kurul Karanmıan ekinde yer alan "sokağa çıkma
kısıtlımasından muaf yerler ve kişiler listesi" ne aşağıdaki muafiyetler eklenmiştir.

- kamet ettikleri İl ile çalıştığ İl farklı olan ve işe gidiş gelişin diizenli olarak gtinlfü
yapıldığı sınır/komşu İller arasında işçi servisi ile yapılan yolculuk taşımacılığı faaliyetleri

- Çalıştıgı Kurum amirinden onaylı belge almaları koşulu ile; esnek mesai ve sokağa

çıkma kısıtlamasmdan muaf olan sağhk çalışanlannın evlerinde günlük olarak
çocuk/yaşlı/hasta bakrmı hizıneti veren kişiler ile sağlık personelinin işe gidiş gelişlerinde
naklini sağlayan kişiler (eş, çocuk vb.)

!593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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