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Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde baş.layarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
9!en ve DünYa Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ jarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-l9) salgınından ülkemi zi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için ilUmumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi HıfzıJsıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlaralınmıştır.

4 Nisan 202| Pazar günü YaPılacak olan Bulgaristan Parlamentosu seçimleri dolayısıyla;

' iüimizde bulunan, oy kullanacak Bulgaristan vatandaşlarının 4 Nisan 202| Pazar gini
07,00-20,00 saatleri arasında belgelerini ibraz etmek ve güzergah ile sınırlı olmak
kaydıyla uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

o OY Verme iŞlemlerinin; yalnızca İüimiz merkezi ile Lüleburgaz ilçemizde
gerÇekleŞtirilecek olması münasebetiyle, diğer ilçelerimizden de oy kİııanmak üzere
seYahat edecek Bulgaristan vatandaşlarına gidiş-donüş seyahatlerinde gerekli kolaylığın
sağlanmasına,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydanverilmemesine ve mağduriYete neden olrnmamaJrna, alınan kara.İ-ara ,y-uyurlura UmumiHıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmİsine ve konusu suçteşkil eden filler içinse adli mercil.r. srç dryurusunda buıunulmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.
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