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03.03.202l

:202|ll9

Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve DünYa Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen
Koronavirüs (Covid19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemet için iı
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27. ve 72.Madde|eri kapsamında
aşağıdaki kararlar

alınmıştır.
CumhurbaŞkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda içişleri
Bakanlığının
02,03,202l tarih ve 35l4 sayılı Genelgesine istinaden alınanlı Umumi Hıİzıssıhha
Kurulunun
02,03,202l tarih ve 202ll18 nolu kararı ile lokanta, restoran, kafeterya, pastane,
tatlıcı vb. gibi
Yeme iÇme Yerleri ile kıraathane ve çay bahçesigibiiş yerleri için 07.00--19.00 saatleri arasında
% 50 kaPasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak
şekilde çalışabilme imkAnı
getirilmiştir.

A,

iÇiŞleri Bakanlığının 03.03.202l tarih ve 3668 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

'

iÇiŞleri Bakanlığının 30. |1.202| tarih ve 20016 sayılı Genelgesine istinaden
alınan il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 0l.|2.2020 tarih ve 20201145 nolu kararı ile İçişleri
Bakanlığının 06.12,2020 tarih ve 20346 sayılı Genelgesine istinaden
alınan iı
Hıfzıssıhha Kurulunun 07.|2.2020 tarih ve 20201147 nolu kararı ile açılış-kapanış
saatleri belirlenmiŞ olan iŞyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap,
berber, kuaftir ve
güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin
07.00_20.00 saatleri arası
olarak belirlenmesine,

urr.i

B,

C

İÇiŞleri Bakanlığının 03.03.202| tarlhve 3669 sayılı Genelgesi ve
ekinde alınan; yüksek
SeÇim Kurulu BaŞkanlığının02.03.202l tarihli ve 49817 sayılı yazılarıdoğrultusunda;

28 Mart 202l tarihinde; İlimiz Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy
köyünde yapılacak
muhtarlık ve ihtiYar heyeti seçimleri ile Kofçaz ilçesine Uaglİ ruİa ktıytınoe
yapılacak
halk oYlaması nedeniYle buralarda görev alacak kişİler ile seğmenlerin
uygulanacak olan
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan
verilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan
kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine
ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercil.r. ,rç duyrrusunda buıunulmasına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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