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iı-,cB HIFZISS KowrisYoN

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu |31051202} Çarşamba eiinü Kaynarca Kaymakamı

Mehmet Ali KARATEKE'' İİ'"O',İ'ffi İ"o"İ+..t"ğıdİ isimleri ve imzalan bulunan

İİ;; ;"ş;kktil etrniş olup, yazılı oİh kararlar oybirliği_ile alınmıştır,

Koronavirüs salgınının ;ğffffiil'a*'i|ıui"n,s-ugı,ı. Bakanlığı ve B_ilim Kurulunun

önerileri, Sayın Cumhurb.şffi;.il Jir*tı* doğruiiusunda; salglnın/bulaşın toplum

sağlığı ve kamu diizeni uç"," jİ"'"İ,İ*duğu riski lön:T", 
sosyal izolasyonu temin, sosyal

mesafevi koruma ve yuy,,,rriTrr'rnr'-tono"oı uıunau tutma arnacıyla birçok tedbir karan

tİTSİJ.'$,İİ?:ff'uxP]""1,1İ,* hızının düşiirüım9|iry o1,, etkisinin en,üst noktaya

taşınabilmesi amacıyla; Buy#;Jhİ;'#"*a"[jl+ lli,ı, ile Zonguldak ilini^kapsayacak

sekilde, il idaresi ranunun"ıİİÖ'#;İ Ül*.l Hıfzssıhha Kanununun 27 ve 72 nci

§İ;Ü ,vl"""" "t "aUirlerin 
alınması gerekmektedir,

?r,llÜ%'rt tarihi saat 24.00 iıe ı9.05.2020.ryT ,*_14_10gT5i",T:,-jf.n'"]ln"'n

istisnalar hariç olmak a"."';ir"; ,;;;rj". ıiı"a" brıonan vatandaşlarımızın sokağa

crkmaları kısıtlanacaktır,
''-";' jği[öiıcAK işyERi, işıorıı,ın,p **J#İfl};de 

tutmak amacı y ıa:-Sol.udu 
çİt " 

l"srtlamasınrn gtinliik hayata etkrsını e

,İ Üİrl.İ,', bakkal, manav ve kasaplar;

a.l- Sokağa ç,k," k"İİ;;,?"J"Jna, 15,05,2020 Cuma giiırıü market, bakkal, manav

ve kasaplar saat 20,0O'a l<aaarJJyetlerine devam_edebileceklerdir,

,.i- Sokugu ç,t," nl"İffiİ,","'"İa,!, l0,0S,ZOZo C",a,t"si ve |7,05,2020 Pazar

siinleri market, b.kk"l,,-;;;k;;;^:::1İ*:il,,şllp- işletmeter de kapalı olacaktır,

- 
a.3_ Kısıtlamanın oıaugu ıs.bs.zo20 pazartesi r".'İs.oİ.zozo Salı giinleri marketler,

bakkallar, manavlar "" öı". 
"io.ö6_ji.oo saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,

vatandaşlanmız 1OS yuş ," İ}dt, )Ö,"'", lt,nda 
bulunanlaı hariç olmak iDere) zorunlu

ihtivaçlanrun karşlanması*iİ" 
'"*l,' 

olrnuk "_ -u,- İ,"ll*,u,ak şaaıyla (engelli

,ut ndastarımrz tıariç) itametl"eri""-"" v"l,- ,g. k:], Üukkul, rn*u, ve kasaplara gidip

oelebilecektir. ayn, .*tı".'l}:^",.r,#;;k,",ı*, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese

;;i"*i;ltt".r5;"[r##:İ:lf.üH 20 paz^r.18.05.2020 pazartesi ve ı9 05 2020 saıı

giınıeri ekmek tı."ti,ini"'"]'upİÖ J;,]; 
',"*,:.,-.;,ilffi'r;|ı,:1!],Jl,,,:l'u,i',rİ:.,3;

İJ;;;; sadece ekmek satan bayileri, aynca tatıı u:

açık olacaktır. (Su lşye,ı"nn";İ;j; "k-,l;, 
unlu mlm,ııl ve tatlı satrşı yapılabilir,),

1 6.05.2020 c'-*" ji]ffi )üö"p;l"ı"ı ii" it'os'zo zo p az,I1tesi' l 9'05'2020

Salı siiünleri uu,_auşı".."il;#,,"#r_ğ, ,s"aatlerde 
tatlı satışı yapan iş yer,eri sadece

.,.ıuo,;,"#,"T,li-Hl,#İJ:İ:i,;'iş!İllil ,ry" krsıtlamasırun olduğul6 05_2020

Cumartesi, |7.05.2020.#,şö;;öb iryi*ı;._ 1noi.zozo 
Salı günleri, sadece evlere

oaket servis şeklinde l"^J,*,"l, tl,ere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç)ilaç, tıbbi cihaz, tlt#ffi#]; a")"İ"t* ti,",ig;'nukliv"si ve satışına iıişkin

faaliyetleri ytirüten işyerlen ,neler, veteriner kliriikleri ve hayvan'-'^';;?#;-oi1l ,uglil, kurum ve kuruluşlan, ecz

'*-$?;-, kamu hizmetleriıin sürdıpl::l i9in eerekli kurnu ku"m ve kuruluşlan ile

isletmeler çHavalimanlanlı#;;; r,n,, ı.up,ıur,. gtİİı"i,tı,"i, ı(_uyolları, huzurevleri, yaşlı

ial<,ım evleri, ,.tuUlllt*yİ,İ.}İ.]rİ*lİ.İİ'C"g" İ4"rk;İ, AF;D Birimleri, Vefa Sosyal

Ş"Jtİİ.i.l",l, Göç idaresi, PTT vb,),

,r'



0 Valilikler/Kaymakamlıklar tarafindan yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir
adet ve il sınrrları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol iizerinde her 50 km iÇin

bir adet ,olmak iizere belfulenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi,(Cumartesi
pazar nöbetçi akaryakıt istasyonu ıydın petrol, Nöbetçi lastikçi ıdem Şentürk. Pazartesi
Salı n6betçi akaryakıt istasyonu Akın Koç§öbetçi lastikçi Ramazan Oktay.)

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektörtinde stratejik olarak faaliyet yiirüten büyfü tesis ve
işletrneler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ)İçme suyudolum tesisleriile içme sulı:, gazete ve mutfak tiipü dağıtımını yapan

şirketler,
h) Hayvan bannaklan, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağl* hizmetlerinin kapasitesini arttrmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.

faaliyetleri yiirüten işletme/fi rmalar,
i) İlçemizde bulıınan süt toplama merkezi, kesimhane tesisleri, yem fabrikası,
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/iüalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan

firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıd4 temizlik ve ilaç gibi sektörleıe ambalaj sağ|ayan iiretim tesisleri,
m) Çahşanlan inşaat alanında/maden alanında bulurıan şantiyede konaklayaıak yapımı

veya çalışması devam eden büyiik inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamrnda inşaat ve

konaklama aynr şantiye alarıı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanlann gelmesine ve

şarıtiyede kalanlann başka bir yere gitınelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat

alanı/maden sahalan ile sınırlıdır.),
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlan ile gazete basım matbaaları,
o)Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen siire içerisinde

yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, iiriin, araç-gereç üreten iş yerleri ve

tesİsler (mevcut zonuıluluklannı ispatlamaları ve anılan şartlara uymalan kaydıyla),
ö)Ziai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tanm Kredi Kooperatifleri,
p) Kısıtlama siiresinde yağmura bağımlı tanmsal faaliyetler göz önünde bulundurularak

kaymakam urafindan belirlenmiş olan ilçemizde bulunan 4 adet zirai ilaç ve gübre bayi
ihtiyacı ancak karşılayacağı için hepsi açık olacaktır.

3- iSTisNA KApsAIvtINDA oLAN KişiLER
a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve

Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) kamu diizeni ve güvenliğinin sağlanmaslnda görevli olanlar (ozel güvenlik

görevlileri dahil),
c) Acil Çağn Merkez|eri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev

alanlaı,
ç)cenaze defin işleınlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye

görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlannm cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, sıı, doğalgaz, telekomiinikasyon vb. kesintiye uğramamasr gereken iletim ve

alğapı sistemlerinin siirdiirülmesi ve anzalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Üriın velveya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kaıgo dahil), yurt içi ve

yurt dışı taşmacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

0 Yaşh bakrmevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb, sosyal

koruma/bakım merkezleri çalışanlan,
g) otizırı, ağır mentalretardasyon, down sendromu gibi "özel Gereksinimi" olanlar ile

bunlann veli/vasi veya refakatçi leri,
ğ) Demir_çelik cam, fenokrom vb. sekİörlerde faalilet ,ytirülen işyerlerinin yiiksek

dereceli maden/cevher eritme fınnları ile soğuk hava depolan gibi zorunlu olarak

çalıştınlması gereken böliimlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak iizere yurt çapında yaygın hizırıet ağı olan kurum, kuruluş ve

işietmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanlan (asgari sayıda olmak kaydıyla),- ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal tiriiırlerin üretimi, işlenmesi,

pazarlaıunası ve nakliyesinde çalışanlar,
i) Küçilkbaş-büyiikbaş halvanlan otlataıtlar, ancılık faaliyetini yürütenler,

.aJ



i)30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelge _kapsamında 
oluşturulan Hayvan Besleme

Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlannı besleyecek olanlar, 
._- - 

ı.iilun,"rlni" önü ili sınırlı olmak kaydıyla evcil halvanlannın zorunlu ihtiyacını

karşılamak iizere dışan çıkanlar,-'-- l)Kısıtlamu ,ii.Ö.io"" ekmek dağıtımı yapanıar ile_ lokanta, restoranlar ve tath satış

y.ı".ii.in .rı"re servis hizmetinde gorwıi olanlar_ ve.18..05 .2020 pazutesi ve l9.05.2020 Sah

ntırtl ıo.oo_ı o.o0 saatleri aias.ınaİ ise market, bakkal, manav ve'kasaplann evlere servis

İ;-,.tlna" gor"vli olarilar, . u

.l d.,"ı" sağlık randevusu olanlar (Kızılay,a yapılacak kan ve plazma bağışlan

dahil);'n) 
Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacağı temel

ihtiyaçların karşılaımasında görevli olanlar,' 
o) İş ,uğı,ğ, ve gtıvjgi nedeniyle işyerlerinden aynlmalan riskli olan çahşanlar (iş

yeri hekimi vb.),
ö)Veteriner hekimler,
pj Tu.r..uı tı."timin devamlılığı için gerekli olan ekim_dikim, sulama_ilaçlama gibi

faaliyetier kapsamında Hububat ekim alanlannda ve Fındık bahçelerinde zorunlu ,luçlar-trg

g.i"[,i.", ar'",-larda (Hububat Pas Hastalıklar ile Mücadele, Fındık Hastalık ve Zataiıları
ie Mtıcadele vb.) tııeticilerin gerekli alet ve ekipmanlarınrn (pülverizatör, sırt pompası, holder

uu.) yanınaa uul,xlın*, ş".t, il-e, mısır ve ayçiçeği gibi sezonda ekilmesi gereken iiriinleriı

"ti.. r" y.. tıtkileri iiriinlerinin biçimi içiı kullanlaıı alet ve ekipmanlan (traktör,_biçer, ot

uujıu-u .utirr"si vb.) ile arazisine gİdecek olan tlreticiler, Tarrmsal iiretimin devamlılığ iÇin

geiekli olan ekim_dikim, sulama_ilaçlama gibi faaliyetler. kapsamında Hububat ekim _
ilanlannda ve Fındık büçelerinde zorunlu ilaçlama gerektiren durumlarda (Hububat pas

Hastahklar ile Mücadele, Fındık Hastalık v e İaıulrılxı ile Mücadele vb.) üreticilerin gerekli

"i"i "" 
.ı.ıpr"rıannrn (pülverizatör, sırt pompası, holder vb) yarunda bulunmasr şartı.ile,

mısr ve ayçiçegi gibi sJzonda ekilmesi gerekin iıriınlerin ekime ve yem bitkileri üriinierinin

uiçi-ı ıçi" l iıır"rjan alet ve ekipmanlan (traktör, biçer, ot bağlama makinesi vb.) ile_

;;;; gidecek oıan iireticiler, tanmsal üretimin aksamaması için ilçe tanm Müdlıürlüğtiniin

iJirı"aig|a"rı.t memuru ziraatçiler ihracata iiretim yap_an Köksal Tanm makineleri ve

çalışanlİ, tarla ve bahçesinde çalışması gerekenleı izinli ve görevli olacaktır.

r)Servis hizrrıeti- vermek uzlre dığanda olduklannı belgelemek şartı ile teknik servis

çalışanlan,' ' 
s)işyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/giinlerde siirekli olarak işyerlerini bekleYenler,

şi n"ı"aly"ı".in ioplu taşima temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve

."-.İİk rrir."oerini yiirütmel iizere hafta sonu, Pazartesi ve Salı gtiııieri çalışacak Personel,

t)Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokğa çıkma _ 
kısıtlamaşnın olduğu

18.05.i02o pazaıesi ve 19.05.2020 Salı giinleri 07.00-10.00 saatleri arasında marketler,

bakkallar, manavlar, kasaplar i|e |9.05.2020 Salı giinü saat 18.00,dan sonra marketler ve

sebze_meyve hallerinde rnal, malzeme ve iirünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa

hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamrnda hiçbir şekilde mal, malzeme ve

ilriin satışı yapılamaz.),
u)üadencilik, inşaat ve diğer büytik yatınm pğelerinde kullanılmakta olan

patlayıcılann imalat ve lojistiğinde çahşanlar,
ü) 17 Mayıs 2020 Pazat giinü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı

olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla65 yaş ve iizeri ile

kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımrz ve ihtiyaç duyulan hallerde bunlann refakatçileri,

v)Mahkemi karan çerçevisinde çocuklan ile şüsi miirıasebet tesis edecekler (mahkeme

karanru ibraz etmeleri şartı ile),
Belirtilen istisnalaı dışındaki tüm vatandaşlanmızln evlerinde kalması esastır.

4_seyahat izin belgeleri sokağa çrkma kısıtlaması stiresince geçerli olacaktır. 
_.

s_ nata sağlık vi gtıvenlik oı-uk iio"." kamu diizeninin tesisi için görevli olan kamu

gorevİiıerinİn şehir iğ toplu ulaşmlanru teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
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6_ Ekmek dağıtımınn dıizenli olması amacıyla kaymakam başkanlığında firrncllaı odası,

;";Üa;.,d emniyet ve jandarma temsilcİlerinin katılımıyla oluşturuPca\ bir_komisyon

iurur,na-, her mahaile içirrr,nütar göri§ü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım plan

yupıu"uk,'pı- doğrultusıında ivilçedeki ekmek i.ireten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım

ttlİg"lŞ İmanalletaaaelsokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev_yapacak araç

üistJıeri belirıenecektir.Bu şekilde'ğpıhcak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek

Birimleri ekmek dağıtımın gerçekleştirebilecektir,
7_Sokağa çıkma kısıtlamasinın olduğu 16.05.2020 Cumartesi ve 17.05.2020 pazar giirıü

gazete iagit,mı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçlarr, belirlenen içme

;.y.;;;,. baylıeri ve'vefa Sosyal DJstek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda

lul"te 
"augrtr.,n- evlere servis şeklinde yapılması esasfir.).18.05.2020 pazartesi ve

Te.os.zozdsı, gtırrıı gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır,

8_ yukanda belirtilenledbirleri ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan_

verilmemesi ve mağduriyetlere nedİn olunmaması, alman kararlara uymayan vatandaşlara

umumi Hıfzıssüha kanununun 282.maddesi gereğince idari para cezası verilmesi.başta 
.

olmak iDere aykrnlığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince iist limitten_işlem

;p;;r, konusu sıiç teşkil eden javranrşlara iıişkin Tiırk ceza Kanırnunun l95.maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Ko oN KANI
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