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İLÇ E HIFZISSIHHA KOMiSYON KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 09l04n020 perşembe günü saaı 22:O0 da Kay,narca
Kalınakamı Mehmet Ali KARATEKELİ Başkanlığında toplaıarak aşağıda isimlcri ve
imzalan bulunan üyelerden teşekkül etıniş olup. yazılı olan kararlar oybirliği iie aIınmışıırİçişleri Bakaıılığının 09.04.2020 tarih ve 89780865-153 sayılı genclgelerinde

beliiilen

tedbirlere istisnalaıdan bahisle;
1-10.04.2020 arihi saat 24:00 dan 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek
istisna hariç olmak üzere İIçemiz sınrrları içinde bulunan tüm vatandaşlann sokağa çıkmalan

yasaklanmıştır.
2-Yasak döneminde açık olacak iş yeri,işletme ve kurumlar şunlardır:
a- Ekmek üretiminin yaptldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş ,verleri,
b_Tııın sağlık üriiıleri vi tıbbi malzemelerin(tıbbi maske dahil)üretiminin yapıldığı iş yerleri
c-Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlan,eczaneler,
gerekli kaınu krırum ve
d-Zorunlu kamu hizmetlerinin stirdüriilmesi

için

çağı merkezleri vb,)
kuruluşlan(huzuevi,yaşlı
belirlencn akaryakıt
taıafından
e-ııer bir 50ooo nüfusa bir adet olmak üzere kal,makamlık
istasyonu vc veteriner kliniği(meta pctıol ve veteriner hekim Mustafa KAYı\)
bakımcvi,re habilitasyon merkezleri,acil

f_Doğalgaz elektrik,petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yi,iriiıen büyük tesis vc
işletmeleı
g-PTT,kargolaı vb. dağıtım şirketleri,
h-Hayvan banııak,çift lik ı,e bakım merkezleri,
3-Yasak döneminde istisna kapsamında olan vatandaşlar:

a-Bu genelgenin(2) numaralı başlığında y,er alan "açık olacak

iş

_vcri işletme ve

kurumlarda"yönetici,görevli veya çatışanları
b-TBMM çaIışanlan,
c-Kamu dllzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlaı.
d Acil çağn merkezi çalışanları,
e-Birinci derece yalrnlarının ccnaze defin işlemlerini geçekleştirecek vc kaıılacak olanlar
f-Elektrik,su,doğalgaz,telekominikasyon vb. kesintiye uğramanıası gereken ıedarik
sistemlerinin stirdüriilmesi ve arızalannm giderilmesinde görevli olanlar
g-Ürün velveya maizcmelerin naklinde. lojistiğinde yurt içi ı,e dışı taşımacılık kapsanıında
görevli olanlaı.
h-Gazete.radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanIar
i-Yaşlı bakımevi,huzurevi,rehabilitas_von merkederi,çocuk evleri vb. sosyal koruma/balom
merkezleri çalışanlaıı,
j-PTT.kargo ve su dağım şirketi çalışanları,
k-Demir-çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet gösteren iş1-,erlerinin.lirın soğuk hava
depolan gibi çalışması zorunlu bulunanlaı,
l-Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılü ürünlerinin hasatında çalışacalilar.
m-Fınnlaıda üretilen ekmeğin dağlımında görev|i olan araçlar ve çalışanIar.
n-Kıalay koordineshde kan vc plazma bağışı için randevusu olanlar.

kodu ilc eriŞebilirsintz,
Evrakıİ eletlronik imzrl! §ureıine hüp://e_bclge.saglik.gov.tİ adrğsinden 3oeaocia-c88f-4678-s82-2264ea9e579a
Bu belge 5o7o sayılt etekronik imza kanuna göre 8üvenli elekronik imza ile imzalanm|stlr,

4-Beliıtilen istisnalaı dışuıdaki ıüm vaıandaşların evlerinde kalmaları esastır

5-Düa önceki genelgeler kapsamında diizenlenmiş olan(sağlık ve ccnazc için
hariç)seyahat izin belgeleri(yola çıkmış olanlaı hariç)pazaıtesi günü geçcrli otacaktır,

verilen

GYukanda belinilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa nıcl,dan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması,alınan kararlara uvnıayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 28.maddesi gereğince idari para cezası verilmesi haşta olmak
iizere aykınlığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğincc üst limitten işlem
yapılması,konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 'türk Ceza Kanununuıı l95.maddcsi
kapvmında gerekli adli işlemleıin başlatılmasın4

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oybirliği ile karar verilnıiştir
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