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ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 04/05/2020 pazartesı günü Kalnarca Ka,vmaka mı Mehmet Ali

KARATEKELİ Başkanlıgında top lanarak aşağıda lsln-l leri ve imza ları brılun an ü,vclerden

teşekkül etmiş olup, vazılr olan kararlar oybirliği ilc alınmıştır

Tüm diirıyada devam eden ve fizikse l temas. solunum vb. _vollarla çok hızh bir şeki lde

bulaşarak enfekte olan insan sayısını iuda arnıran koronavırus salgını.hal k sağlığı açısından

luşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğ ı,e kişi ler amsı ıeması

taşımaktadır Aksi halde virüsün yal-ılıı,ıu

l

o
jtmak,sosyal izolasyonu sağlamak hayati öncm

hrzlanacak bu neden} e ı,aka sayısı buna bağtı olarak tedavi gerek sinimi duyacak kişi sayısı

artacak böytelikle vatandaşl anmızın hayatlarını kaybetme riski yiiksclccck şe bu durum

toplum sağlığı ve kamu düzen inin ciddi bir şekilde bozulmasına sebep olacaktır,

Gelinen noktada vaka artış hızı ,anılan salgın ın etkilerindeki az.al nr a.i 1, ileşen vıüa

sayısında görülen aİtış vb. yönde kaydediten olumlu ge lişme leı ile birlikte ikinci bir dalga

n ile ortaya abilecek olası riskin etkin bir şekildc değcrlendi tl lmesiııc ihıi,vaç

salgı çık
tatüsiindeki 23 ilimiz ile Zonguldak ilimiz- girişlçıkış

duyulmuşrur.Bu kapsamda ,büyü§ehir s

kısıılamasına yönelik alınan/a lınacak tedbirler bilim kurulunun önerilcri doğrultusunda

O4l05l2020 pazartest günü Sn Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan

Cumhurbaşkanlığı kabi nesinde değerlendirilerek ve tedbirin kapsaınına ilişkin alınan ycnı

if idaresi kanunun l l/c maddesi ile Umumi Hıfzıssüha Kanununun 27,vekarar doğpltusunda;

72.maddeleri uyannca aşağ ıdaki tedbirlerin alınmasuıa karar verilnıiştir,

l-Sakaı,va İline kar4 hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm girişiçıkışlaı içi ır kısıtlamalar

lçişleri Bakanlığı gene lgesi doğru lfusunda O4l05l2020 Pazartesı günü 24:00 dan l9.05.2020

Salı günü saat 24:00 a kadaİ geçlcı olarak durdurulacaktır

2-Düa önceki kaıarlaıda beıinilen istisnalaı haıiç ilçemi zde yaşayan tüm vatandaşlaıımıan

belirtilen süre boyunca İlimizde kalmaları esasıır,

Evrakn el€kıronik imzalı §uretine http://e-be -407d-a80l -7eedfi bc6]55 kodu ile eİiŞebiti§iniz_

Diğer yandan; ^_^ıı.^_aıatinıle. nersonele sunulan 1cnreklcrin
,-;;-;;';İ;; fabrika/işyerleri yemekhanelerindeı 

. 
per

naketlenmiş halde sunulması,;; "İO"lİ*; 
değil ise tek kııllanımlık aınbalaj|ı su,tek

Lullaıımlıl< çatal,kaşık,bıçak *"*n'"j,a"l*n,lj*J,n-u,,,o,yul -"safe kuralları tıl,gun olarak

masalaı arası ve oturan *l,"" ar",1"İ"',n'- İS "o, 
rn"*fe,olması ve münıkün ise çapraz

olarak oturulmas,,y...ı.ı,-.yJ"ffi,. ç*İir9. el. hijycninc dikkaı edilmesi,dinlennıe

alanJannda(çay molas, ",1açııİ 
lİ;lİ""Üffiİez 1,5-meırelik soslal mcsafeyc dikkaı

edilmesi.22.M.2020 ıaıih ı'" 
'Zİ- ll,* 

- 

İ"lu Ramaz, an ,tedbirleri 
ilc ilgili alünınış ııçc

Hıftıssıhha Kurulu kararıarındl, #i.ıiniıaiğ, gibi,kişilcrin kalabalık tılarık hir ara}_a

lJffiİ"Öt i'fİar satıur giti etkinliklerin yapılması yasaklanmıİl,İrpi 
uir aksaklığa ıııcytlan

-+ Yrl.*du belirtilen tedbırl€re ilişkin uygulamad" ':lş;İj.";;riu.,,un ,,:u,on,ıoşıu,u

.Llİİİ.İ ," İ"ğau,iyeıle,e neden olunmamas,,:LTT,ffıH;; ;J;;;; .criınıesi başa

:*şl*r;,*l,mru:şffi İHi.,Tİ#ti;,Hi,xti,İff .lil;şşu,x
vaoılması, konusu suç teşktl ,

'İİİr'r"İ.lr'*.,,1,1i adli işİemlerin başlatılınasına,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu ger€ğince oy birliği ile karar verilnıiştir,

Bu b€lge 5070 sayllı e|eküonik imza kanuna görc güvenli et*n!4{tdha.ne imzalanmtsıır
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Evrakın elckİonik imzdı sufetiııc http://€_betge.sag] ik.gov.tr adİ€§iıden e9dm9ctace0-407d-a801-7eedf7bc6355 kodu ile eri§ebili.sinE.

Bu belge 5070 sayIı .ı.ktronik imza kanuna gör€ güvenli eleküonik imzi il€ imz.l8nmtsttr.
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