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İlçe Hıftıssıhha Komisyonu lgl05l2020 Salı giinü.Kayn,:"
-irioı".ı ve imzaları
[1T1|11^Y:Pİ
bulunan üyelerden
topi**"ı.
şuğrau
suşkaİıl,grnJ
KARATEKELİ
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmışlır,
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
Koronavirüs
-İuvrn salgrnrnın go.uıaıigil _d_ltib_.n,
toPlum
cu.İır*tuşİurr..'. taıimatlan dogruİtusunda; salgını bulaŞın
on.ıı.İ,
sosyal
temin,
yönetme, sosyal izolasyonu
sağlığı ve kamu diizeni uçrr-a* oİuş*a,ğu riski
tedbir karan
v"vı,. t r*, kontiol altında tutma amacıyla birçok
alınarak uygulamaya geçirilmiştir
(Covid-l9) salgınının halk
Yaklaşmakta olan Ram'alİn Bayramı siiresince Koronavirüs
alınabilecek ek tedbirler l8.05.2020
sağlığı açısından oluşturabiıecŞi.nı.iivo"","uiı.ek_adına
Ba.şkan|ığında toplanan Cumhurbaşkanlığı
Pazartesi günü Sayın
öneriieri vJ Koronavirüsle mücadelede edinilen
Kabinesinde değerlendirilmiş;'ffi;,Rar__
nuy.u., arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020
tecrübeler ışığında, s iıimiz;;
2020 tarihlerinde sokağa çıkma lqsıtlaması
Cumartesi gününaen trşıryal-aı. zi_iiat Mayıs
uygulanmasına karar verilmiştir,
olan etkisinin en üst noktaya
Alınan tedbirlerin, bulaşın yuy,l,, h,",n düşiirülmesine
ı+ iıi.ı, ile Zonguldak ilini kapsayacak
taşmabilmesi amacıyla;
nci
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2,7 ve 72
sekilde, İl idaresi KanununJijö *uaa.ri
uyannca ek tedbirlerin alınması gerekmekıedir,

""

;;;yi i;;;; ,.

ı

Cr;i;;;;#,;,.,"
il;;rn

Bürid;;;,.;$d"ı.i

;;;J.d

Bu kapsamda;

|.22.05.2020l^rihisaat24.00ile26.o5.2020t^rihisaat24.00arasında8lilimizsınırlarıiçiııde
kısıtlanacaktır
bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları
ilAe'AK işypni, ibı,ernın vE KuRu M_LAR,

;;Öİn

etkisini en az diizeyde tutmak amacıyla;
Sokağa çıkma kıs,tüamusın,n frnlilk hayata
,) M;;d. bakkal. manav. kasaplar ve kuruy:Tiş^çjl:":
Cuma günü market,
Z 0,0S,ZOZO Perşembe ve 22,05,2020
a.1,- Sokağa çıkma k,sıtlamas,6n"esinde
devam
faaliyetlerine
kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23,00'a kadar
;;İ";İ,
edebileceklerdir.

;;;r,

a.2-Kısltıamanınolduğu23.05.2020Cumartesigünümarket.vufkacılar.bakkal.manav.kasapve
gosterebilecek. vatandaŞlarümız (65 yaş ve
kuruyemişçiler ı 0.00_ l 7.00 ,"",-ı"ri .*r,"J" r.aiiyet
ihtiyaçlarının karşılanmasl ile
;;;;i tü; ,,d ;;; ,e altında uuırn"niui t ".iç olmak,üzere) zorunlu hariç) ikametlerine en yakın
vatandaş.lanmız
sınlrlı olmak ve uruç ı.rııun.JİTllı.iun,vil t""g.ııi
Aynı saatler arasında
gidip,gelebilecektir,
market, bakkal, munur, +.u,up ,"-l"İruvJrnişçilJ,,,
evlere/adrese servis şeklinde de satış
market, bakkal, manav, kasap ve turuyemişçiler

yapabileceklerdir.
Salı gÜnleri market, bakkal, manav,
a.3_ 24.05.2020 Pazar, 25.o5.2020 Pazırtesi ve 26.05.2020
olacaktır,
İ;;r;İ."-y".işçiler ile online satış yapan işletmele^r kapalı
ve26.05.2020 Salı günleri
Pazartesi
b\23.05.2o2ocr.u.t".ı, z+.Oi .ioioiiri,25-.05.2020
ile bu iş yerlerinin sadece
yerleri
iş
ekmek üretiminin yapıldığı t,r. r"ır"vu rni, mamulruhsatlı
yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacakır. 1Bu iş
ekmek satan bayiı"ri, uyr,"u tuil, tıietıminin
;;";i"d. sadece ekmeİ, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir,) pazartesi, 26.05.2020 saıı günıeri
günı".i iie,zi.os.zozo
satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis
ütı,
s"Jı".ae
;;;;";;;,;;,ş;r, ç,ı.umuag,
';n';öro'r_ui
şeklinde satış yapabileceklerdir,
____._ ^|.ı..x., 12
n< 1nrn.tırn9
Cumanesi,
olduğu 23,05,2020
c) Ramazan Bayram, mUna.J"tlyl,, sokağa çıkma_ksıtlamasının
paket
servis
evlere
sadece
günleri.
uJzİ.os.zozo Salı
24.05.2020pazar,25.05.zo2İ
lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
İ.tİln'de l,İr.", ,unmak üzere
a"r"nr"ktan üretimi, nuı.ıiy"si ve satışlna ilişkin faaliyetleri
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi _u.ı..'r"
yürüten iş yerleri,

İ;.;öOö;;;;i,

p;;;

d)Kamuveözelsağlıkkurumvekuruluşları,eczaneler,veterinerkliniklerivehayvanhastaneleri.

ve kuruluşları ile işletmeler
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum

limanlar, sınır kapıları, gllmrli'kleİ 9rı"_]I"ı, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,
Destek Birimleri,
,.ırutlıi,uryon merkezleri, Acil Çağrı Mirkezleri, AFAti Birimleri, Vefa Sosyal
Göç İdaresi, PTT vb.),
nüfusa bir adet ve il sınırlan
oİ"vrn"l"iıiı.turaiindun yerleşim merkezleri için her 50.0Oo
her
50 km için bir adet oıry!_lzşre
i;#;g;ç* şehirlerarası iu.uyoıu ve varsa otoyol üzerinde
Cumartesi -24,05,2020
d"İİİl"İ.-."t ,":v,Oa akaryakıt isLsyonu ve lastik tamircisi (23,05,2020
Mutlu 25,05_2020. .
Pazar Nöbetçİyat<ıt istasyonuKepekçi petrol, nöbetçi_la_stikçi İrfan
lastikçi
petrol,nöbetçi
p"rı.tesı_zo.bs.z020 sali notetçiyaiııi ıstasyonu Abdullah Kuzu

İll"r"İir"-l*,,

Bahattin Güre)

tesis ve işletmeler

sektöründe strağik olarak faaliyet yürüten büyük
ş;;ıg*;i;k rik, petrol
gibi),
çe_vrim santralleri
[İ"l,rİ*i'* p"""kimya tesisleri ile termik ve doğalgaz
ile içme suyu, gaze; vi mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
;;iö;rr^i;ı., iesisleri
ve hayvan.bakım merkezleri,
hayvan

çiftlikleri
u*i*uyu yönelik acil inşaat. donanım vb. faaliyetleri yürüten
ı.apasitelini
,is"ei,k ırir.",ı.rinin
işletrne/firmalar,
yem fabrikası,
süt toplama merkezi, kesimhane tesisleri,
ii
ve lojistiğini yapan firmalar,
dihil)
tuş,ru",1,1. 1it,ra"Jithalat/transit geçişler

İİ İİuvrun Uunnukları,

İĞ;;;;;İ*an

;1

Yl;İ;;;;;;İ

yerleri,

k) Oteller ve konaklama
..
tesisleri,
İİC,a".İ..İail. ve ilaç ğibl sektörlere ambalaj sağlayan üretim konaklayarak yapıml Veya
şantiyede
;;ö;ı;r;;1;; inşaat aiaiında/maden alanında bulunan
(S,
hudİe kapsamında inşaat ve U:l1
iİ;rnua,nl"
i;;;;;;,
'_","
çahşması devam eden büyük
yerden çalışanların selmesine ve Şantlyede
avnı santive alanı içinde ise izii verilir, başka bir
aıun, sadJce inşaat aıanı/maden

İİ"',"""üffiil';;;;i,;-j;"'ilı"l'.ıı."J.

çuıışmu

sahaları ile sınırlıdır.),

ku,uluşları ile gazete basım matbaaları,
* t.ıırlenen süre içerisinde yetiştirilmesi
o) Daha önceden sozleşmeveııa'aih]ıjJ,i"ei"",;,i
üreten iş Yerleri ve tesisler (mevcut
oereken ihracata konr; n,,aı, .İır".a, ıı.iı-n, uruç-garaç
ve anılan şartlara uymalan kaydıyla),
akaryakıt satışı vanılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

,. t.l",i,yon

İ;;;:;;r;

;ffiİİ;;;rp"l"."l""
Oİ

Z..i

"."çl,

ii]*ı#H##ffi tx[*nı";:ru:ll*xnru,şT*;ii;i:$ili
ilÖffiffiilil;;;,öir;;; açik oıacaltır.ıtıracata üretim yapan Köksal tarım
iirünleri,

Salı günü sebze/meyve tontancı halleri,
r) 23.05.2020 Cumartesi ve 26,05,2020
20#"yJunu g"ı.biLcek sıkışıklıgı önlemek_aÇısından
s)Bavram öncesi artan ,"ı"bi
kadar
gece
02.00,a
gıırlııil salonlarının talep varsa

;;;;i;;;"rl

;?;iil;r,r;;i*n;j;il;;İffilr.
acık kalması uvgun görülmüştür,

;: İ;"ii§n;

i<.[psiıııı,ını oLAN KişiLER

a) Bu Genelgenin tZl

"l""

"eoık Olacak işyeri, işletme ve Kurumlarda"

""u*İ,ğİİİe,"a]}",
görevli veya çalışanlar,
ybnetici,
.b)Ku.,düzenivegiivenıigininsağlanmasındagörevliolanlar(Özelgüvenlikgörevlileridihil).
c)

Acil Çağrı Merkezleri.

V.i;;.;;

AFAD,da görev a|anlar_
ııustane ve belediye görevlileri vb,)

ö;;;;riiimıe.i. «,r,ıav

ve

s{erıiıeri.
ç) Cenaze defin işı..ı.rino. ioiJr'ıı
olanlar,
katılacak
İl. Ulrin.i derece yakınlannın cenazelerine
uğramaması gereken iletim ve altyapı
tesintiye
,t,
d) Elektrik, su, dogalgaz, telel,",U"it",y""
olanlar,
sıı.aioı-merı ve arızalarının giderilmtsinde.görevli
(kargo
dahil). Yurt iÇi Ve Yurt d|Şt
o" ı".1istigi-nde

.;.;ita_

;il;i;.i;i"

eı i,rün ve/veva .uır"*"ı..in]-,u-İıiv.r'in.d? v"
olan!ar,
;r;#,İ;.'jİÜma,e ilglli faaliyetler kapsamında.görevli
,..ı..rıerilçocuk evleri vb. sosyal koruma./bakım

;u;,,;;#;;. h;rr."ri;;;;iıiu.yon
merkezleri çalışanları,

)otizm,ağırmentalretardasyon,downsendromugibi..ÖzelGereksinimi,,olanlarilebunlarıı.ı

veli/vasi veya refakatçileri,
yerlerinin yüksek dereceli
vb, sektörIerde faaliyet yürüten iş
ğ) Demir-çelik, cam, fenokrom
rr" o.p"ı"" giLi zorunlu olarak çalıştırılması gereken
maderı_/cevher eri ." r,.,nıuriji"'."ojri. t
bölümlerinde görevli olanlar,
h)BankalarbaŞtaolmaktizere}.rlrtçapündayaygrnhizmetağıolankurum.kuruluşveişletmelerin
o.1mak kavdıvla),
;İü;;". .-"r';rİ.rinin çul,ş"nl"rı (isgari sayıda vb.)
r" tr*un.uı (süt. et. yumurta. balık vb.)
) Bitkisel (gül, çay. ..w""i,riru",. ke"sme çiçek hasatı. oari.ıanmas, ve naklivesinde calısanlar,
ürünlerin üretimi. sulaması. irı"n."ri. ilaclaması.

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
Üyeleri ile sokak halvanlarını besleyecek olanlar,
11 Uayuan lİeslİme Gİubu
'{l lı."..tinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla eviil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak
iizere dışarı çıkanlar,
.iı..rince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin
u
Jrİ".. ,.*i. t lrretinde görev|i-ola nlir iie 23,05.2020 cumartesi günü l0.00_ 17,00 saatleri .
iş yerlerinin evlere servis
arasında ise marketler, ba=kkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler

i",iü."

hizmetinde görevli olanlar,
iorrnıriugı,k randevusu olanlar (kızılay,a yapılacak karı ve plazma bağışlan dahil), .
ihtiyaçların
nivr.t, p*.iion, şantiye vb. toplu yerlerde kaian,arın gereksinim duyacağı temel

.j

karşılanmasında görevli

;r1;;;riiğ,

ve

olanlar,

,_ı___,ı^_Ii^.,^_:
(iş yeri L_r.
hekimi
givenligi nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar

vb.),
ö) Veteriner hekimler,
ile_ teknik servis çalışanlan,
pi s.*i, t ir.aı vermek iizere dışanda olduklann belge|emek şartı
bekleyenler,
Iiiişy.iı.ri"ı" lapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini
itfaiye ve mezarlık
ilaçlama,
kanalizasyon,
ve
s) Beledivelerin toplu taşıma.Şi;İn, fatı atık, su
Pazartesi ve SaIı günleri çahşacak personel, _ ^^^^
sokaga çıkma kısıtlamasının olduğu 23,05,2020
ş) Tedarik zincirinln ul.ru.u.u,İurnu"İyla
ile
.i,rket, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler
Cumartesi günü 07.00_ l0.00 ."riı"ri
"".,,riia"
mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü,
26.o5.2o2oSalı günü ,uut l s.Oö,;;; ;;niu murt "tle.d"
olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde
depolama ve satı9 hazırıama a"şaia.,.Jgo."rıi
mal, ma|zeme ve ürün satışı yapılamaz,),
kullanılmakta olan patlayıcıların imalat
inşaat ve diğ..;"ti;;;;;;ım projelerinde

"lİ#;#;;;;k;;;;;;ft","nu,

t) Madencilik,

ve lojistiğinde çalışanlar,
olmak,
saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı
u) 24 Mayıs 2020 Pazar güntl, l4,00-20,00
6S yaş ve iizeri.ile kronik
mesafe krralına riayet etm.l. *ınu,l" tul,rnak kaydıyla
".,,..,al
;. ihtiyaç duyulan ha.llerde bunların refakatçileri.
ı" ri münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını

HfJ,;l;,:;";;;;Hil;

#;k;?; i;*"i"riJ*ri"l"
ibraz etmeleri şa(ı ile),

o)

ç".r-ı.,l".i

ş"t

! r__ _.^ L.. *__ı_ı, *__cıınıerı ile
mali müşavirler ve bu meslek mensupları
v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli
beraber çahşanlar
aziz <ehitler,
üzere ,ziz
^ı__L i.ı,AfA
şehitlerimizin
olmak
y\ 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasırihtiyaç halinde refakatçileri (şehit
i""rt ,Z ı."ia.ıeri ile
kabirlerini ziyaret edecek an;,
halinde kaymakamlık tarafından sağlanacaktır,)
vakınIarımızın şehitlik|ere ,ı"i,.i.","i.iı.ri
kalması esastır.
'şi;;ii;;i];;uiui J,ş,nauti tüm vatandaşlarımızın evlerindegeçerli
olacaktır,
+İ.vJ"İjr]"l"lgeleri sokağa çıkma kısİtlaması :ıi:esin:e için görevli olan kamu
tesisi
S-r"İ" r"ehl. ve g"tl,enlik olıİ'ak üzere kamu düzeninin tarafindan gerekli tedbirler alınacaktır,
belediye
eörevlilerinin şehir içi toplu ,i"i*Lr,", i..inen
başkanlığlnda flrıncılar odası. yerel
iuy.uku,
a,iJ."ıi"ıi""l;;;..,yi;
olusturulaiak bir komisyon tarafından,
yönetim, emniyet ve jandar;;;iı;ii;iln katıi,m,yıa
İr"Jılikle illiıçe elmek dağıtım Planı YaPılacak, Plan
her mahalle için muhtar goru]ıi İİ
"İ,r".ı.
sorumlu.oldukları dağıtım bölgeleri
doğultusunda ilçedeki ekmeİ ll,"ten iş yele,inln
bölgesi için görev yapacak_araç.listeleri,
İ.?nrİl.j..Ja.lJ"l<at olçeeinde) ile hJr dagıtım
sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri
belirlenecekıir. Bu şekitde y"pJi.uk pıunıulra dışınJa
ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir,
Pazar,.25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı
7_Sokağa çıkma k,otıu.urn,i"oijui" iq.os.zozo
dağıtım araçları. belirlenen içme
giınü gazeıe dağıtüml. g_". ii.:t"i",.i"in .ing t uıina. çuıışacak
a_racllığıyla yapılacaktır 1bu kapsamda
su},u dağıtım bayileri ve v"ıji".v"i »""ek-Birimleri

;il.;;,

İ;ilJöl;;,",,i

p^zetedağıtımlnın",ı"."..*i,ş"tlindeyapılmasıesastır.).23.05.2020Cuma(esigi.inügazete
yapılacaktır,
İağıtımı/s'atışı marketler ve bakkallar aracılığı ile
bir aksaklığa meydan , .
İ_"vJ-a"lairtiıen teauiriere iıişkin uyg;ıamad; herhangi
alınan kararlara uymayan vatandaşlara
verilmemesi ,e magauriyetieie n"d"n oıŞ.u.ası,
idari para cezası verilmesi.baŞta
Umumi Hıfzıssıhhu r-rn** zs2.maddesi gereğince
i|ellimaddeleri gereğince üst limitten,işlem
olmak iizere ayı<ınııgın auıiilına gö." k*.;,
d"avranışlara iıişkin Ttlrk Ceza kanununun l95.maddesi
vaoılması, konusu suç t"şı.ıı
"a.n
Lup.urn,ndu gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

KOMİSYON BA§KANI
Mehmet Ali KARATEKELİ
Kaymakam

UYE
Murat KEFLİ
Belediye Başkaııı

üyB
Necati KUMRU
serbest Eczacı

ğL.

ffit#A,,
itçJ Sağtık Müdürü

UYE
Mete Oğuzhan KARAPINAR
Tarım ve Orman Bak.
İlçe Müdiid

Raportör
Hızır TUNÇ
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