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İlçe Hıaıssıhha Komisy<ınu 1610412020 pcşembc günü saa1 18:()0 «la Kaynarca
Kaymakamı Mehmet Ali KARATEKELi Başkanlığında toplanarak aşağıda isinıleri ve
imzalaıı bulunan üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı otan karailar oybir|iğiıle alınmıştır.

koronavirüs salgırının gönıldüğü andan itibaren,sağlık Bakanlığı ve i]ilinı kurulunun
önerileri. sayın cumhurbaşkanımızın talimatlan doğultusunda; saigınııı/bulaşın toplum
sağlığ ve kamu diizeni açısından oluşturduğu riski yöncıme, sosyal izoüsvonu temin. sÖsl-al
mesafeyi koruma ve yayılını hızıru kontrol altında tuüna adına birçok tejbir karan alınaıak
uygulamaya geçirilmiştir.Alınaıı tedbirlerin bulaşın yayılım hızna olan eıkisiniıı en üst
noktala taşınabilmesi amacıyla ek 1edbirlerin alııması gerekmcktedir.

1,17.M.2020 tarihi saat 24:00 dan 19.04.2020 tarihi saaı 24:OO arasında aşağıda bclirtilecek
istisna hariç olmak tizere İlçemiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların Jokaga çıknıaları
yasaklanmıştır.

2_YASAK DÖNEMINDE AÇIK OLACAK iş YERi, iŞLETMıj VE K[jltUMLAR
ŞUNLARDIR:
a- 

_Ekmek üretiminin yapıldığı iinn ı,e/veya unlu mamul ruhsatlı iş yer|eri(bu işl,erlerinde
sadece ekmek ve unlu mamu| satışı yapılabilir) ile bu işycrlerinin sadcce ekmek satan
bayileri,
b,,İaÇ, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi.nakliyesi vc saıışİna itişkin laaliptlcri
yürüten işl.erleri.
c-kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, ecııaneleı. veterincr kliniklcri ve harvan
hastane lcri,

ç-zorunlu kamu hianıetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kuıum ve kuruluşları(huzurcvi.
yaşlı.bakımevi, rehabilitasyon merkezleri. aci[ çağrı merkezleri ve vet'a soslııl dcsıek
birimleri vb.
d-Her bir 50000 niifusa bir adet olmak tizerc kaymakamlık tarafından bclirlenen akatvakıt
istasyonu ve lastik ıamircisi(Akın Koç petrol ofisi ve lastikçi Adeıı Bey)
9;Doğalgaz elektrik. petrol sektöründe stıatejik olarak'iaaliyct ytİİüten büyük tesis ı,e
işletıneler,
f-PTT, su, gazete ve muıfak tüpü dağıtım şirketleri
g-llayvaı barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
E-sağlık. hizmetlerinin kapasitesini arttırrnaya yönelik acil inşaaL donanını r,b. fhalivetleri
yürüten işletme/fi rmalar,
h-İ|çemizdc bu|unan süt top|ama merkezi ve kesimhane tesisleri
ilq.Çi ve_dıŞı taŞımacıIık(ihıacaı/ithalaı/transit geçişler dahil) ve lojistiğini vapaı.ı firınalar.iOteller ve konaklama yerleri,
j-G^ıda. temizlik ve ilaç gibi sektörlcre ambalaj sağlayan üretim ıesisleri.
k-Çalışnlan inşaat a|anııda bulunan şantiyed" ko*ııuv*J yup*,, d.no,n eden bül,ük
lnıptıa(bu madde kapsamında inşaaı ve konaklama uyn, ş"niıy. aianı içindeysc i.i" "şıir.başka bir y_erden çalışanların gelmesine ve şntiyede kjanlani üuşku u;r r-ere jirr"i.tn" irınverilmez. Çalışma sadece inşaat alanı iIe sınırIıdır.).
l-Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlan ile grr9lg 6aslnı matbaaları gibi

3_YASAK DÖNEMiNDE isTİsNA KAPSAMINDA oLA}i VATANDAŞLAR:
a-Bu genelgenin(2) numaralı tıaşlığında yer alan "açık oıa"aı. iş yeri işteımc r,e kuruı.ıılarda''yöneıici. görevli veya çalışanlar,
b-Iimıı diimıd i naı gii*üüaiİinirf ı§gğuihseı§ütıdtE,ng(İ+içıp4}ütllffir.€4*8trftfiıl(a h{|d\e§!§tlilİsiniz.
dabH},elte5070süyılıclektronikimzakanuna8öİğgüvenliGlehronikimzaileimzılanmısııi'
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c-Acil çağn merkezıeri, AFAD, Kızlay ve Vefa Sosval Desıek Birimlerinde göıev a|anlar.

İ:9:l::. defin iŞlemlerinde görevli ıılanla(din görevlileri, hastane ve bcledİve görevlilcri)ilc
bırıncı derece yakınlannın cenazclerine katılacak o|anlar.
d--Elektrik, su, doğalgaz, telekomiinikasyon vb. kesinti;-e uğfamarnası gcrekcn tedarik
sislemlerinin silrdüriilmesi ve arızalarının gideıilmesinde göievIi olanlar
e-Ürün velveya malzemelerin nakiinde, lJjistigindelı<argİ'ouniı; yr., içi ı,e dışı taşınıacılık-
depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında g-Orevli olanlarl
f-yaşlı bakımevi. huzurevi, rehabilitasyon meıkezleri. çoculi evleri vb. sosyal korunıa,tıakım
merkezleri çalışanları,
g-otizm, ağır me_ntal retardasyon, down sendromu gibi "özel gcreksininı" olanlar ilc bunların
vel7vasi veya refakatçileri
ğ-Demiı çelik- cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet 1,ürütcn işyerlerinin yiiksck dcrcceli
maden/cevher eritme firınları.ile soğuk hava depo|an gibi zoiunlu ota.oı çul,şt,.,ın a.,
gereken kilümlerinde görevli olanlar.
h-Bankalar başta olmak tizere yun çapında 1,aygın hizmeı agı o|an kurunı. kuruluş ve
işletınelerin bilgi işleın merkezlerinin çalışanlan (asgari sayıda olmak ka1..dıyla).
t-Bozulma riski bulunarı biüisel ve hayvansal tirünlerin üreıiıni, işleruıİcsİ. paza.lrnras, re
nakliyesinde çahşanlar,
lKüÇükbaŞ-büYilkbaş hayvanları otlatantar, arıcılık faaliyetini yürüıenler sokak haıvanlarını
besieyecek kişiler ile evcil hayvanlannın zorunlu ihtiyr.i.,, karşılaınak ıizerc ı,şan
çıkacaklar(ikameıinin önü ilc sınırlı olmak kaydıyla)
j-Veıeriner hekimler,
k-Ekmck dağıtınıında görevli olantar.
l-zorunlu sağIık randewsu olanlar(kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)
m-yurt, pansiy-on, şantiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyo"iğ temel ihıiyaçların
karşılanınasında görevli olanlar
n-lş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlcrinden ayrı|maları riskli olan çalışanlar ( iş 1.-erihekimi vb.) ,

o-servis hizmeti vermek iizere dışaııda olduklarııı belgclemek şaıtt ilc ıeknik senis
çalışanlan.

İ:lyl*| ':'1.,," 9*:id,lığı için gerekli olan ekimdikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler
kapsamında Hububat ekim alanlarında ve Fındık büçe|erinde zorunlu i|açlaiııa g"jtır*
durumlaıda (Hububat Pas Hastalıklar ile Mücadele. Fındık Hasıalık ui zarr'iıııarı ııe
Miicadele vb) ıireticilerin gerekli alet ve ekipmanlarının (pülverizatör. sın pompası. h,,ldeıü.) yanında bulunması şarıı ile. mısır ve ayçiçegi gibi sönda ekilmesi gerckeıı ;rü"|;
ekime ı,e yem bitkileri üünlcriıin biçlmi ıçin kullanJan a]et ve ckipnıanlarİ trak,o.. uİİ..'"'
bağlama makinesi vb.) ile arazisine giıjecek olan üreticiler_
p-Beled.iyeJerin ıoplu taşıma. temiiıik. katı aıık. su ve kanalizasyon. ilaçlaına, itfaiye vemezatlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
r,.l9,M,2020 Pazar günü saat l8.00'dan son* g"ç".ıı olmak aizere tedarik zincirininaksamaması amacıyla marketler ve sebze- meyre haİt*.in. ,ruı, -rlraa" r.e ürünlerin nakli.depoianması ve satışa hazırlanması aşııınasında gorevli olanlar (bu madde krp;;;; hı;
şekilde mal, malzcme ve üriin satışı yapılamaz.),-

4-Belirtilen istisnalar dışıntlaki tüm vakııdaşlann evlerinde kalnıaları csastır.

S-Daha önceki.genelge|er kapsamında düzenlenm§ olan (sağlık ve cen.ve için vcrilen hariç)seyahat izin belgeleri (yola çıkmş olanlar hariç) p-un"rl gü;; g"çerli olacaktır.

f-§aşta sağlık ve gür,enlik olmak üzere kamu diizeninin tesisi amacıyla göreı,li oian kanıugörevliIerinin Şehir içi toplu ulaşımlarını teminen betcaıleİeİcclcrepi tedbirler alınııcaktır.

7-Ekmek dağıtrmının diizenli o|ması.amacıyla kaymakam başkanlığında fırıncılar otlası. r,crelyönetim,.emniyet ve.iandarma temsilcilcriıin kai,l,;;r;;il;..I'il;;;;;; ;;.",il,i;;. il;mahalle. için mütar görüşü de alınarak ivedilikle ti;;;ilJk dağıtım planı ,.apılacak, buPlT,#,'Jtr"*çhi*"#nç§"Iirştqnlşşşrlçslu*pşnınt*,güs*ouİİ**uu+rş"ı7d92.4 
kodu iığ e.işebiıi.siniz-

Bu belge 5070 saytll elelfonik iıııza kanuna göre güvenli eleılİonik imza ile i.rrzalanm|stlİ.
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l593 sayü Umumi Hıfuıssüüa kanunu gereğıince oy birliüi ile karu çerilmiştir,
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Evıakın elektİonik imzdı sureıine htİp://e-belge.saglik.gov.ır adıesindcn 2 5a5M2e-3f4f4adf-a(6a-fl 9fe87d92,ı4 kodu ile efişebilifsiniz.
Bu b.ıtc 5070 sayılı eleklİonik irııza kaİuna göre govenıi elektİonili imza ile imzalanmtsür,
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