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İlçe Hfzıssıhha Komisyonu |510512020 Cuma gtinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanaıak aşağda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden
teşekkül etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştr.
Tiim Dtiıyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayah açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid-l9) salgınrnın halk sağlığı açrsından oluşturduğu riski yönetebilmek
adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak
amacıyla;
81 ilimizde 65 yaş ve tizeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarrmızın geçici olarak
sokağa çıkmalarınrn l«sıtlanrnasrna, 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş oları
vatandaşlanmzın geçici olaıak sokağa ç*malarırun krsrtlanmasrna ilişkin kararlar alınaıak
uygulanmaktadu.
Il .05.2020 Pazartesi giinü Sayın Cumhurbaşkanımzın Başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve iizeri ile kronik
rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan
vatandaşlanm-ızın belirlenecek rutin aralıklarla sokağa çıkmalanna izin verilmesi uygun
görülrn§iir.
l)İlçemizde sokağa çıkmaları krsıtlanan 65 yaş ve iizeri ile kronik rahatsızl*ları olan
vatandaşlanmız ve ihtiyaç dulıılan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü, 11.00-
15.00 saatleri arasında yiiriime mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet
etrnek ve maske takmak kaydıyla dışan çıkabilmelerine,
2) İlçemizde sokağa çıkmalan kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklanmızın 20.05.2020 Çarşamba
günii; l5-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri
arasında yiirtime mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralrna riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla istisna olarak dışan çıkabilmelerine,
3)Özellikle 17.05,2020 Pazar giinü sokağa çıkma kısrtlamasının uygulanmadığı ilçemizde 65
yaş ve iizeri vatandaşlanmrzm dışan çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer
vatandaşlanmız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve iizeri vatandaşlarımızın karşı karşıya
kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anrlan grubun dışında kalan
vatandaşlanmızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için Kaynarca belediyesince
bilgilendirme arıonsu yapılmasına,
4) Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımrzın dışan çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında
ilçemizde 65 yaş ve tizeri ile kronik ıahatsızlığı olaıı vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden
sonra doğmuş olan vatandaşlarrmızın geçici olaıak sokağa çıkma sınırlamasr uygulamasının
devam ettiği göz öniine alınarak gerekli tedbirlerin alınmasr ve denetimlerin yapılmasına
5) Belirtilen srnrrlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanrınunun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykınlığn durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davrarırşlara ilişkin Tilrk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsarnrnda gerekli adli işlemlerin başlatılmasına
1593 sayılı Umumi Hıfzıssüha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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