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saat 19:00 da Ka} naıca Kaymakamı
O3t05l2O?0 pazar gilnü
Komisyonu
İlçe Hıfzıssıhha
isimleri ve imzalaır bulunaıı
nda toplanarak aşağıda
Başkanlığı
TEKELİ
Mehmeı Ati KARA
oybir liği ile a[ınıııştır.
olup, yazılı olan kararlar
etmış
k hızlı bir şekilde
teşekkül
lerden
üye
temas.solunum vb.yollarla ço
ksel
tizi
ve
eden
sağlığı açısındaır
Tüm diinyada devam
hız la arnıran coronavırus salgını.halk er ıırasl temasI
sayısını
insan
olan
bulaşaıak enfekte
hareketliliği ve kişil
yö netebilmek adına sosyal
haldc virüsün ya_vılımü
oluşrurduğu riski
önem taşımak ıadİr.Aksi
d
haya
sağlamak
ki sa,vtsl
azaltmak.so syal izolasyonu
teda \-l gerek sinimi duyaca}i şl
olarak
ı
bağl
buna
sayısı
hızlanacak bu nedenle vaka
riski ytlkselecek ve bu durum
hay allannı kay betme
anmızın
vatandaşl
anacak böyl elikle
masına sebep olacaklır
nin ciddi bir şekilde bozul
dilzeni
kamu
ve
azalma,iyi leşen vaka
sağlığı
toplum
salgının cüil erindeki
hızı.anılan
artış
vaka
ikinc i bir dalga
Celinen noktada
ge lişnıe ler ile birlikte
olumlu
len
a.vdedi
k
ihtiyaç
vb. .vönde
değ erlendirilmesiı ıe
sayısrnda görül en artış
riskin etkin bir şek iide
olası
giriş/çıkış
kabilecek
ilinıiz
salgın ile onaya çı
30 ilimiz ile Zongu ldak
büyükşehi r statüsündeki
doğrulıusunda
kapsamda,
.Bu
duyulmştur
bi lim kurulunun öneri lcri
tedbirler
alınacak
başkanlığ ında ıoplanacak
kısıtlamasına yöne lik alınaıı/
Sn.Cumhurbaşkanı lılZln
karar
gün ü
p^zarfesı
kapsamına ilişkin
tedbiıin
04/0 5nOZ0
ve
nesinde değerlendirilecek
Cumhurbaşkan lrğı kabi
boşluk
açısından herlıangi bi r
alınacaktıı
devamlılığı
tedbirlerin
Y enl alınacak karara kadar
iç iıı kısıtlanralar
o luşmaması ı çln;
yoluyla yap ılacak ıüm gı,rı şçıkışlar 2 4:00 a kadar
deniz
ve
günü
-Sakarya ll ine kara,hava
04/0 512020 paıarle si
doğrultusunda
i
genelges
lçişleri Bakanlı ğı
uzatlmıştır.
be lirtilenistisnalarhariçilçemizde-vaşayantiimvatandaşlarımızın
2-Düa önce ki kararlarda
me_vdan
ilimizde kalmalaıı esastır,
belirtilen silıe boy unca
lama<la herhangi bir aksaklığa
uygu
ilişkin
ere
3- Yukanda beli rtilen tedbirl neden olunmaması, alınan kararlara ul,ma"v an vatandaşlara
v erilıncsi başta
verilmemesı ve ma ğduriyetlere
gere ğinc e idari paıa cezası
maddesi
282.
işlcm
Umumi Hıfa ssıhha kanuntınun göre kanunun ilgili maddc leri gereğince üst liminen
'l95.madd
esl
durumuna
ceza kanununun
olmak üzere aylurılığı n
Tüık
ilişkin
ışlara
davran
il eden
yaP ılması, konusu suç teşk
lerin başlatılmasına,
işlem
i
kapsamın da gerekli adl
ile karaı verilıııiştir
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