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ILcE HIFZISSIHHA KOMİSYON KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 29105/2020 Cuma gilnü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanhğında toplanarak aşağıda isimleri ve 'ımzai,an bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kaıarlar oybirliği ile alınmıştır.
Tiim Dtinyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayat açısından son derece teh_likeli olan yeni
tip Koronaviriis (Covid-l9) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek
adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak
amacıyla 65 yaş ve i.Deri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmalan
kısıtlanmıştı.
Diğer yandan, Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda
Sayın Cumhurbaşkanrmızın başkanlığından toplanan Cumhurbaşkanlığ kabinesinde;
l8_20 yaş aralığındaki gençlerimizin için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldınlması,
65 yaş ve iizerindeki vatandaşlanmız ile 0_18 yaş aralığındaki gençlerimiz ve çocuklanmızın
belirlenen giinlerde kısıtlamadan muaf tuhılması, 65 yaş ve iizerindeki vatandaşlanmızdan
SGK ve/veya vergi kaydı olanlann çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek
iizere sokağa çıkma krsıtlamasından muaf tutulması hususlan değerlendirilmiştir.
l.sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlanmız arasındaki işletme
sahibi, esnai tiiccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlannı aktif
sigortalılıklannı gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik
kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma krsıtlamasından muaf tutulması
2.;okağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizdeı 31.|2.2002 tarihinden önce doğmuş
olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması.
3.sokağa çıkma krsıtlaması tabi olan çocuklarımız ve gençlerimiz ihtiyaca göre bakıcı, aile
büyiiklerine, kreş veya gtindiiz bakım evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde
yolculuk yapabilmesi,
4. 65 yE ve iizerindeki vatandaşlanmız için;
3r.05.2020 Pazar giinü 14.00-20.00 saatleri arasında, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlanmız
için; 31.05.2020 Pazar giinü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki
çocuklanmız ve gençlerimiz için; 03.06.2020 Çırşamba ve 05.06.2020 Cuma giinü l4.0020.00 saatleri arasında, yiirtime mesafesiyle sınırh olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve
maske takmak kaydıyla dışan çıkabilmeleri, kararlaştınlmıştır.
5- sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzrssıhha Kanununu 282 nci maddesi 5gereğince idari para cezası verilmesi, aykrnhğın dıırumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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