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iı-,cn rıır, ZISSIHHA KO MİSYo N KARARI
ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 24106/2020 çarşamba giıırıü Söğütlü Kaymakam1 Kaynarca
ve
Kaymaİam V. Esengül K9{KMAZ çiçEKLi Başkanlığında toplanarak aşağıda isirnleri
imzalan bulunan üyJlerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.
Covid-l9 ,ulgrn-rn kamu diizeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz
ilk andan
etkilerini asgari serğeye di§iirmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
sa'gırı< naı<aıııgrÖunılı*"şı.i--ızn talim-atlan doğıultusunda bugiiıııe kadar birçok tedbir kaıaıı alınmış

ve

t,iil;

ve uygulamaya geçirilmiştir.

'"iıgi

ve
ceneigemiz iie Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı
ka.u itıoeni ğs_dan oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi
giinlerde
koruma ve yayrlrm hırrni kontrol altında tutma amacıyla önümiizdeki
en uygun
yapılacak olan Ytlksektlgıetim Kurumlan Sınavının halk sağhğı açısından
loirıı.au gerçek_leştirilebilmesi için 27 Haziran 2020 Curnartesi günü saat 09._30_.iı.e
pazar günü saat 09.30 ile l8.30 arasında belirli
15b0 arasında-v e 28 Hazitan 2oi0
kısıtlaması getirilmiştir,
istisnalar çerçevesinde
'yandan, sokağa çıkma

Öte

turizm- sezonunun açılması

ve ülkemize

giriş-çıkış

kısıtlamalarının kaldınlmasl sonrasında öniiırrıiizdeki siireçte yerli ve

yabancl

misafirlerin turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmehedir,
Bu çerçevede ilgi Genelgemizde yer alan istisnalara ek olarak;
1- Daha önceden yupİl.,ş rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur

satrşlannınolumsuzetkilerıınemesiadınahalihazırdakonaklayanyadakonaklamave

tur rezervasyonlan yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;
(Gerek
a) Rezervasyon yaptı;dıklarİ konaklama tesisine ulaşımları
_havaalanı,

otogaİ gar, llrnan ğiti toplu ulaşım araçlarınrn vanş noktaları ile konaklama
tesiiıeri irasındaki transferliri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası

yolculuklar),
halinde
b) phjiardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması
halk plaj lan dahil).

"

c)Müzeveörenyerleriiletarihi/kültürel/dini

anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri,
2- Aynca bu himıetleri sunacak işletme veya yerlerde çahşanlann,
YKd sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında
gerekmektedir,
uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf futulmalan

282
Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
göre
durumuna
nci naddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın
Kanunun ilgİll maOaeleri geİegince §lem yapıtmasr, konusu suç teşkil eden
o"roo,şır.iııişkin Türk Cezak"ooo,roro 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
§lemlerin başlahlmasını;
1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy

birliği ile karar verilmiştir.
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