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KARAR TARİHİ : ı1.02.202l
KARAR NO
:202ll|0
Halk

CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde baş.layarak
Çin
tüm dünyayı tehdit etmeye devaın
eden ve DünYa Sağllk Örgütü tarafından
PANDEMİ oİa.ak nitelendirileıı Koronavirüs (Covid_
l9) salgınlndan ülkemizi ve vatandaŞımız.ı
koruınak r. ruÇ,n,, yayılnıasını engelleır-ıek
için iI
Umunıi

Hıfzısslhha.Kurulu, l593 sayılı Uınumi
HıfzıJsıhha Kanuııunun

26. Ma«Jtiesine
istinaden toplanmıŞ o|up, ınezku, kunr,],]n
27. ve72. Maddeleri kapsanrında
aşağıdaki kararlar
alınıııştır.
İÇiŞIeri Bakanlığınıq^3-q ü1.2020 tarih],i
v_c.20076sayılı Genelgesi doğrultusunda
01,122020 tarih "ve zoloin4;";;y;il'Iü
alınan
ü;;;ı" üliril*nha kararı Iı. üt, sonıarı
getirilen
iÇin
sokağa ç,trniı,i.,iiu.J.'," r,ii9şi;;;;ü;
iii.ir,]io" .çalışab.ilccek iş ycrlerine
iIiŞkin düzenIeme"lerö-ve sokaga;;k;" İısıtIamasinour.inrui't,.ıtuIan
kişiler ile işyer1erine ver
verilmiş olup; içişleri Bakaniığ:;;' ii'İ,).rdrl';;;ii;;;'iiiö'ruyrırGeneıgesi

doğiuıtusundi;

Sokağa Çıkına kısıtIaınası uYguIanan süre
ve güıılertle yapılacak
(toPlu ulaŞını araclarıyla y.apılahTar
şr,hirlerarası yolculuklarcla
h.;i;j ,.yunui-iiin

ü.ı'gi!i'iü";i;;';;;;Tri,ig',

şun,noun;

jiJifl il}ilı.,.,li"ff *tt"'.ıJiilr}itrfuit;,$*iiil}*ffilil,,,"i:;l#liİi*ı.1ı1*;
ili denetimler
ve
sırasında _öğretıiıenipei.sonei-i.ıI"iiii'iiii.iiii"ii
lı;;;
birlikte görev yerlerine or?ı-ui"çı#üü"
i|e
;;yahat edebilınelerine,

"J.J*ilriıliilİreyıeri

yukarıda alınan tedbirler
doğrultusunda uygulaınada herhangi bir
aksaklığa meydan
verilmemesine ve ınağduriYet. n.-d.n oluırınaınasına,
alı.ıan kararlara uymayanlara Uınuıni
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince
idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercile.. ,uçiuyrrı"ısunda
bulunulmasına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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