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iı-,cB HIFZIS SIHHA KOMİ SYoN KARARI
Ali
ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 0910612020 salı giinü_ Kaynarca Kaymakamı Mehm€t
üyelerden
KARAİğKEi Başkantığında toplanarak aşağda isimleri ve imzalan bulunan
ile alınmıştır,
teşekki.il etmiş olup, yazılı olan kaıarlaı oybiıliği
-de
son.derece tehlikeli
rm ötinyaaa oıaugu liti tıkemizde insan hayatı açısından
riski
oıa, yeni tip ro.onarıriıi «c-oria_ ı sı salgınırın halk sağlığı açısından oluşturduğu
hareketliliği ve-kişiler aıası teması azaltmak, sosyal izolasyonu
il;btır.;i uJrrru ,o.yuı
ve tızeri Ğanaaıan mız i|e 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa
i"gırr"ı. amaclyla 65 yaş-Koronavirüs
ile mücadelede kaydedilen olumlu . gelişmeler
rc,ti*_,şti.
ff;;
bqk4,ğı9i 28,05,2020 tarihinde toplanan
;;ğ"rGİ" Sayın Cumhurbaşkanrmızın j"esinde
18_20 yaş arahğındaki gençlerimiz
uirr* t

ö-,i,ı,*i"şt"ırgirauinerina"

".
için uygulanan sokağa çıkma krsıtlaması kaldınlmrştlr,
di§üşe geÇmesiYle beraber
Gelinen aşamad" uırr1,1İ"atirı".le salgrun yayılıın hızının
toplanan_ Cumhurbaşkarıhğı
suvrn c-r.i*ti[u--rrrn tuştJg.J a o.ğ.oa.zuiı.tarihinde
kısıtlamasırun
ru-ui*.ina" 18 iaş altı "" oi'vuş Ğ tır"ri vatandaşlanmızın sokağa çıkma
yaş altı çocuklarımız ve genÇlerimizle
kaldınlması/esnetilmesi hususlai ieğerlendirilm§; tti
refakatinde olmalan şarhyla
tütıt ,;k"ğ";*"ru t,.rtıurnr"ri_ tiİçıı*""rrı*,, ebeviynleri
vatandaşlanmızln her gİin 10.00_20.00 saatleri
tiımüyle kaldınlmasın4 65
etrnek ve maske takmak kaydıyla dışan
arasmda

;;,;. ,".i

sosyal mesafe ı.iJırnu riayet

ç*abilmelerine,
pastane, kıraaüane, küvehane,
İçisleri Bakanlığı Genelgesi ile lokanta" restoran, kafe,
okey,, tavla o1unları ve nargile satışlan ile
çay büçesi ve demek ı"ı.ıı"T"i'.-ii.t".tıi,
a-şl9y!"';h ile bu amaçla yapılan canlı miizik
doğrudan temasa neden
"l"J's"İaİa" 2020' pazarlesi giinü itibaliyle b.elirleıen kurallar
faaliyetleri hariç olrnak t .r"l
yöniinde Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı,
döhilinde saat 22:00,a kadar #zınet verebilmeleri
toplanan. Cıımhur_bışkanlığ
ğ"vın c.J*u"ştarumızın iuşi."ı,eirau 09.06.2020 tarihinde.
di§üŞe geÇmesı, Yaz
r"'tir".ira., alınan tedbirlerle'salgırun yayılma ve v_aka artış lızırun
iç turizmde yaşanan hareketlilik.sonucu restoran,
-""ri.ir" geçişle biılikte gtlnlerin-uzaması,
duyulan ihtiyacın artmasl
i"t*r" t"i"iüa kıraaüane vb. işletmelerci sunulan hizmetlere
itibaren saat
büse konu işıet nelerirr, ı.uparırş saatlerinin 09.06.2020 tarihinden 09,06,2020
kapsamda Kaymakamlığırnızca

'ı'ıia.*

;;/.

24.00'a uzatılm*, t--l,şt*İ;;ş* İ
sa*24,00'aıuatılmasına"
turinina"n ltiU-"n anlan işletrnelerin kup*,ş saatlerinin
başta denetimler olmak iizere
gtısterilerek
kararlaı hakkında g"."Hi ır*.uriyelin
yerine getirilmesinin
uygul*-ro-y**d" Üİ;İ; İ"İç"",a, J*l§r bir şekilde
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi
,r..ii...l,-aytınııgın
sağlanması, tedbirlere .y."v_ı"rı",ııdili
durumuna göre Kalunyn_ilgili _maddeleri
gereğince idari para
""_.,
ilişkin Türk Ceza Kanununun
- teşkit eden_davranışlara
;;;;a;;; ışı", iupı_*r, konusu suç
tedbirlerinin
t95 inci maddesi t"pr_"iJ" g"i"ı.ıi adli işlemlerin başlatılması
uygulanacağına.

1593sayıhUmumiHıfzıssühakanunugereğinceoybirliğiilekararverilmiştir.
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