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KARAR TARİHİ z 09.03.202l
KARAR No
ı 2021126
Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan

Kentinde başlayarak tüm dünyayı
tehdit etmeye devam
eden ve DünYa Sağlık Örgütü
tarafından PANDEMİ"1.."I
nitelendiril;;
K;;""""irüs (Covid_
19) salgınından ülkemi zile
vatandaŞımızı korumak

ve salgırun vuvrı-u.,r,-engellemek
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593'sayılı
için il
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26.
Maddesine
olup, mezkur kanunun 27. ve 72.Maddeleri
kapsam,naa aşug,aaki kararlar
;:l'#irn:"planmıŞ

Salgınlamücadelesürecindeallnantümtedbirlerdegözönündetutulan@

;;;-arzedenW

etkinliğin sağlanpas!

Bakanlığının 08.03.20z ı ".
tr.ihffi
l

'

2'

sayılı Genelgesine istinaden;

amaClyla,İÇİŞlerİ

Yolcu taŞımacılığı faaliYetini gerçekleştirmek
üzere.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca
düzenlenen Bl' Flz, Dl, Dİve
yetki belgesi eki taşıt belgesinde
kayıtlı olan
.D4
taŞıtlarda, baŞta HES kodu sorgulanması
,o.ujuırgu olmak üzere Sağlık Bakanlığı
Covid-l9 Salgın Yönetimi ve
Çalışma n.ı,u..ina.-ueılrtiıen tedbirlere uymak
kaydıyla
ruhsatlarında belirtilen yolcu
kapasitesi o.unrnoulolcu kabul
edilebilmesine,
iüimiz genelinde termina| ve gar
binalarında bulunan_yeme-içme (lokanta,
restoran,
kafeterya, pastane vb.) yerleiinin,
Sağlıı. e.ı.r"ı,gı Covid-19 Salgın
Yönetimi ve
ÇalıŞma Rehberinde Yei alan tedbirlJre ,y.nuı.-kaydıyla;
il
Umumi
Hıfzıssıhha
Kurulumuzca belirlenmiŞ olan
açılış-kapan,ş
,uuı..lne bağı, oı,,utr,r,, işyeri açma
ve
belirtilen çui,şru---.uuİı.rin."
Ügr"'"'ş.tiıa. faaliyet
$'.','#;]lsatlannda

yukarıda alınan
tedbirler doğrultusunda uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyet.
*?*"olun-u-uirri;;;,
kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun lıgili maaoeıeri
geregin.. ioarl iİİem tesis edilmesine
teşkil eden filler içinse adli
ve konusu suç
mercil.." ,rç dryi.rrrnJu irirnuı,,u,nu;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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