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iı,cn rrır ZISSIHHA KOM iSYON KARARI
İlçe lIrfzssıhha Komisyonu |3t05l2o2o Çaışamba gi.inü Kaynarca Kaymakamı
Mehmeİ Ati KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağda isimleri ve imzalan bulunan

üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır,
Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkemiz çeşitli
ile bazı illerimize giriş_
tedbirler almıştır. söz konusu tedbirlerden biri oıarat ııgi (a) Genelgemiz
Cum.hurbaşkanımız
günü
Sayın
2020
i,ı.şıu. ı""tiu.a1ar getirilmiştir. Gelinen süreçte, 1l Mayıs
yapılan
iiuii.unı,g,nau toplaian Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının seyrine ilişkin
'aiıı,-,
Kurulunun tınerileii sonucunda; seyahat kısıtlamasının l l Mayıs 2020
;.ğ";i;ffir." ,"
pü.toi, saat 24.00,dan itibaren yalnızca Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep,
devam
İ*"Urİ,'İ^,i., Kayseri, Kocaeli, 1,1anlsa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak i|lerinde

-

edeceği
------ taIimatlandırılmıştır.

ilgili.olarak
Cr.ı,uruaşkanhğı Kabinesinde ayrıca 2020 yrlı ilk kesim yaş çay hasadı ile
belgesi
izin
seyahat
seyahat talebinde buluna]n vatandaşlarımiza aşağıdaii şartlar çerçevesinde
ve Giresun illerine
vJrilmesi suretiyle yaş çay hasa;ın,o y"p,ldğ, Rize, Trabzon, Artvin
gidebilmelerine İmkan verilmesi kararlaştırılmıştır, Buna göre;
ve çAyKUR,a kayıtlı
l_şehir giriş/çıkış kısıtlaması tıygulanan'§akarya. ilimizdi ikamet eden
yaş çay hasadı..için çay bahÇelerinin
bulunan cay üreticısi vatanda#;;İr, 2020 yılı ilk kesim
edebileceklerdir.
ü"irrarEir-' iıı"." seyahat izin,Betgesi almak şartı ile seyahat
Belgesi almak üzere; elektronik
izin
2_çay üreticisi vatandaşlarımıl i?v ı,"*a, için seyahat
Hanı
.rğ.io"-J"rı",, içişı"ii naı."nıığ e_başvuru sistemi ve ALo t99 Vefa Sosyal Destek
talepte bulunabilecektir, . ..
üzerinden r4.05.202b peşembe ginü, saat 09.00,dan itibaren
günü, saat 24,00,dan itibaren
Salı
;:a;fi;i il B"lgesi dtıienlene:n çay üreticileri ı9.05.2020
bulundukları illerden aynlabileceklerdir,

;ri"y"h;r-

irt" eeıgesı aımar için

sadece

çAyKUR,a kayıtlı çay üreticileri

başvuruda

bulunabilecektir.

i|gili
i_i-"r tii.iı"lı"ri, zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklarla
Seyaİıat İzin Belgesi diizenlenmesi için talepte bulunabileceklerdir,

l4 gün boyunca
i_ö"v ıı*i"ırııriüstahsil1eri, başvuru esnaiında _çay hasadı için gittik1eri illerde
sosyal
yürütiırken
işlerini
iı.u."tı".i, çay bahçesi ile çay tesIim a1anı dışında 6ulunmayacaklarına,
taahhütte
İ;;İ;ry* lr."ııur,nu ,yu"ukİu.nu, çay alım herkezlerinde maske takacaklarına ilişkin
bulunacaklardır.

O-İ"v"l,ut İrin Belgesi talebinde bulunanlar bu şartları kabul.etmiş sayılacaktır,
i_ clvia_ıs sorgjamas,nda problem olmayan çay üretici|erinden talepleri uygun .görtilenlere
Seyahat izin BeIgesi
otomatik olarak Ğk yon geçerıİ olacak Seyahat izin-Belgesi diizen|enecektir.
(Çay
müstahsillerinin
otır.nı"n"nı"rın 30 gtın boyunca gittikleri i|lerde kalmaları esas olacaktır.
ulaşımını sağlayacalİlar 72 saat içinde geri dönebileceklerdir,)
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