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çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye

devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs
(Covid_19) salgınından ülkemizive vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek
için il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27. Ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
Koranavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığıve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrolaltında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığıve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
Bilindiği üzere Covid19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etrnekte ve
vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir
yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok
Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ülkemizde de
içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyrive olası riskler göz önünde bulundurularak
hayatın her alanına yönelik uyulmasıgereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.
Bu çerçevede 03.I1.2a20 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;
Salgın Yönetimive Çalışma Rehberi" ile ilgili Genelgelerde
belirlenen kuraI ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin
vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, topIu ulaşım
aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezIeri gibi yerlerde İl salgın denetim
merkezinin yapacağı 10 günlük planlama doğrultusunda denetimlere ağır|ık verilmesi,
1. Sağlık Bakanlığı "Covid79

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması;

- Evlere paket servis ve gel a| şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta,
restoran, pastane, kafe, kafeterya gibiyeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
- Berber, kuaför,

güzellik merkezigibi işyerleri,

- Nikah/Düğün salon|arı,

- Halı sahalar ve spor salonları,
- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo sa|onları ve lunapark|ar,
- Tiyatro, sinema ve konser salonları,
- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca,5auna vb. yerler,
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3. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller

dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları
konularında Valilik İl Basın ve Halkla İllşkiIer Müdürlüğü koordinesinde
bilgilend irici/bilinçlend irici faa liyetlere ağırlık veril mesi,
Yukarıda alınan karar doğru|tusunda 04.LL.20220 Çarşamba gününden itibaren
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilrnesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç
duyurusunda bulunulmasına;
Oybirliği ile karar verilrniştir.
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