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Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak ttım dünyayı tehdit etmeye devam
ve DünYa Sağlık Örgütü tarafından PANDEMi olarak nitelendirilen
Koronavirüs (Covid9!en
l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemeı. lçln iı
Umumi Hıfzısslhha Kurulu, l593 sayılı Umumi HıfzıJsıhha Kanununun
26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27. ve 72.Maddeleri
kapsamında aşağıdaki kararlar

alınmıştır.

202|l39 saYılı il Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızı n 1.2. maddesinde
yer alan .,Sokağa
Çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemİşçi ve tatlıcıların
l0,00 - l7,00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, -vatanjaşla.r-rrp zorunlu

ile sınırlı olmat ve araç kullanmamak şartıyla (engelli
vatandaŞlarımız hariÇ) ikametlerine en yakın bakkal, market,
manav, kasap, kuruyemişçi ve
tatlıcılara gidiP gelebilmesine, aynı saatler arasında bakkal, market,
manav, ı<asap kuruyemişçi,
tatlıcılar ve online siPariŞ firmalarının evlere / adrese servis
şeklinde de satış yapabilmesine,
Yukanda belirtilen uYgulamanın zincir ve süper marketler için haftanrn uİt, günü geçerli
olmasına, zincir marketlerin pazar günleri kapalrkalmasına," hükmüne
ilave olarak, bünyesinde
Perakende olarak inŞaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye,
çanta ve ayakkabı, halı,
mobilYa, elektronik ürünler, beyazeşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv
ürünleri satış reyonları
bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin
satışı olan işyerleri için
getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları
katların
kaPatılmasına, müŞterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki
tedbirlerin alınmasına.
ihtiYaÇlarının karŞılanması

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan
verilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan kararİara
uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve
konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmaslna;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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