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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 09/04/2020 peşembe günü saat 14:30 da Kaynaıca
Kaymakamı Mehmeı Ali KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak şağıda isinıleri ve
imzalan bulunan üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan karaılar oybirliği ilc alınmıştır.
Koronavirtls(Covid- 1 9) salgınının toplum sağlığı açtsından oluşturduğu riski
yönetebilmek,sosyal hareketliliğ ve teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis
edebilmek adına bugtine kadar ilgili bakanlıklanmız,valiliklerimiz.kal,makamlıklarımız.kamu
kurum ve kuruluşlan tarafindan bir çok tedbir alınmış ve uygulanmıştır.
Bu kasmamda,Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun önerisi.sayın Cum}ıurbaşkanınızın
talimatlan doğrultusunda İçişleri Bakaniığınrn genelgesi gercği Kaynarca İlçe lIıfzıssıhha
Kurulunun 03/0412020 tarih ve l2 no lu kararınrn 1.maddcsi ile 01.01.2000 tarihinden sonra
doğmuş oIaılann sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır.
01.01.2000 sonrası doğmuş,doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu
bedensel.zihinsel,ruhsal,duyusal ve sosyal yeıilerini kaybetmiş.günlük hal,atın alışılmış.tckar
eden gereklerine önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniy,lc başkalarının
desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun silIe kapalı alanda kalmısı ruhsal ve t'iziksel
olarak sağlıklan iizerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate a]ınması
neücesindİ;otizm,ağır mental retardasyon.dorvn sendronıu gibi taıısı konulınuş ''Özel
Gereksinimi"olan çocü ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde.rahatsızlıklarını
kanıtlayıcı vb.belgeleri yanında bulundurmak,enfeksiyon yayılıııını engelle1,-ccck ul,gun
şartlan yerine getirmek,sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maskc kullanmak,el temizliği
ve hijyenine uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına,park ve bahçelerde dolaşmalanna
aynı il sınırları içinde araçla seyüat etmelerine izin verilmesi bir ihtiy,aç olarak

değerlendirilmiştir.
Bu nedenle;

l- 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukanda bahsi geçen çtıcuk vc
gençlerimizin belirtilen tedbirleri aimak kaydıyla 09.04.2020 tarihi itibari1-Ie
0310412020 tarih ve l2 no lu karannın i.maddesinden mual'olmalarına.
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