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İL UMUMİ HIFZHSSl[frfflHlA KURUL

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. nıaddeieri

gereği 20/08/2020 tarihinde saat 16:00'da Vali Vekili Mehmei TAŞDÖĞElsf Başkanlığı'nda

toplanarak aşağıdaki kararlar alınnııştır.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde kanıtı

düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın

talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanıaya geçirilmiştir

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-

19) salgırıının yayılmasına engel olmak amacıyla 21.03.2020 tarih 0661-03-04 sayılı İl Hıfzıssıhha

Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak

amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, İçişleri Bakanlığının

10.06.2020 tarih 9138 sayılı genelgesi ve 10.06.2020 tarih 066 1-06-05 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu

Kararı ile söz konusu kısıtlama esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın her gün sabah

10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanüiş kolu

için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal

faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır,

İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih 13 102 sayılı "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Hk." konulu genelgelerine istinaden, İliırıizde hasta ve temaslı kişi

sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli

olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak

yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda ilimiz ve tüm ilçelerinde:

I . 65 yaş ve üstü vatandaşlarınıızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 10:00-14:00

saatleri arasında bulunmalarına, 10:00-14:00 saatleri dışında kalan saatlerde senıt pazarı ve pazar

yerlerine girişlerinin yasaklanmasına.

2. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine(AVM), çarşı ve diğer alışveriş

yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb.) kalabalık olmayan 10:00-14:00 saatleri

arasında bulunmalarına, saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş

merkezlerine(AVM). çarşı ve diğer ahşveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı nıarketleri

vb) girişlerinin yasaklannıasına,

3.65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındakilerinin

düğün, nişan, nikah, sünnet vb. etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına,
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4. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının
ve sinenıa. konser, tiyatro, göstert merkezi gibi yeldere girişinin yasaklanmasına,

5. 65 yaş ve üstü vatandaşlarınıızın nıesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek
yoğunluktan etkilennıemeleri için toplu taşıma araçlarını 10:00-16:00 saatleri arasında
kullanmalarına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.
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