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KARAR NO

|6.|2.2020
z 2020l|54

z

tehdit etmeye
Çin Halk Cumhuriyeti,nin Wuha1 Kentinde lT_llyur* tüm dtinyayı Koronavirüs
nitelendirilen
olarak
devam eden ve Dünya Sağİık Örgütü tarafından PANDEMİ

(Covid_19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlmızl korumak ve salgınrn yayılmasını engellemek
26. Maddesine
İçrn İı Umumi"Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı UmumiHıfzıssıhha Kanununun
kararlar
istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27 . ve TL.Madde\eri kapsamında aŞağldaki
alınmrştır.

14.12.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızrn başkanlığında toPlanan
cumhurbaşkanlığı kabinesinde, covid19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanm
saYılı
değerlendiriİmesi sonucunda yayınlanan İçişleri Bakanlığının |5.12,2020 ve 20856
Genelgesi doğrultusunda;

I. 31 Aralık2020-4 ocak 202| Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma
Krsıtlaması;
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cııma
günü saat
gününün resmi tatil olmaİı da gözönünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 PerŞembe
tamamrnr
günlerinin
Pazar
Ocak
)1.OO'd", başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3
kapsayacak ve 4 ocak 202| pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa
çrkma krsrtlaması uygulanmaslna,
kısıtlaması
31 Aralık 20İ0 - 4 ocak 202| tarih|eri arasında uygulanacak sokağa Çıkma
sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamalarına dair İçişleri iakanlıgının 30.|I.2020 tarih Ve 20076 sayılı Genelgesi
ve 20201145 saYılı
doğrultusunda alınan iİ Ürnr,*i HıfzıJsıhha Kurulunun 0|.12.2020 tarih
Pazar günleri
Kararında belirlenen usul ve esaslarrn, 1 Ocak Cuma, 2 OcakCumartesi ve 3 Ocak

için de geçerli olmasrna,

II. 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge Doğrultusunda Alınan İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunıın0|.12.2020 tarih ve20201145 sayılı Kararrna Eklenecek Hususlar;
l. yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince
balıkçı/balık tezgihı şeklindeki İşyerlerinin

de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri

arasında vatandaşla rımıza hizmet sunabilmelerine,

2. Vatandaşlarrmızın dışarıya çıkma \htiyacınılzorunluluğunu azalltması aÇısından
önemli bir role sahip olan onlİne-satrş firmalarının servisidağıtım YaPabilecekleri zarflan
sonlarında
aralığrnın, vatandaşlarımzın bu yöndekİ talepleri doğrultusunda hafta iÇi ve hafta
1 0: 00-24.00 saatleri olarak belirlenmesine,
10.00Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında
24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,
3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve gtinlerde muaf tutulacak yerler ve
kişilere dair Ek'li listeye;
_ Zorunlu mtıdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerİn İcrasıyla sınrrlı kalmak
kaydıyla avukatların,
_ yaklaşan yrİ ,on işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi
amacıyla noterlerin,
I13

olacak Şekilde
Eklenmesine ve belirtilen görevlere dair zarflan ve güzergöhla sınırlı
istisna kapsamına alınmasına,
yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrasr kapsamında avukatların özel araÇlarıYla
şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

III. 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelge Doğrultusunda Alrnan İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarih ve2020156 sayılı Kararrna Eklenecek Hususlar;
"C) Temizlik ve Hijyen" başlıklı bölümünün sonuna;
,,1i.
tesislerinde mekanik
şartlandırılmış--havalandırma sistemi olmayan konaklama
havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık YaPılması
sağlanacaktır.
t9, Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kaPalı genel
mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıdave güçte mobil HEPAfiltreler kullanılacak,
"
bakımları dazenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir, ,
hususlarının eklenmesine,

yukarıda alınan kararlar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meYdan
Umumi
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasrna, alınan kararlara uYmaYanlara
suÇ
konusu
ve
edilmesine
tesis
Hıfzıssıhha Kanununu-n ilgİli maddeleri gereğince idari işlem
teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasma;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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