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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 07.05.2020 Perşembe günü, Valimiz Sayın Kamuran
TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek
adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak
amacıyla;
Bakanlığımızın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulumuzun 21/03/2020 tarihli ve 2020/3-4 sayılı kararı ile 65 yaş ve üzeri ile kronik
rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
Bakanlığımızın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulunun 03.04.2020 tarihli ve 2020/4-2 sayılı kararıyla ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra
doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar
alınarak uygulanmaktadır.
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma
kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı yönelik
vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 04.04.2020
tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulundurularak; Bilim Kurulunun
önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın 06/05/2020 tarihli ve 7648 sayılı Genelgesi çerçevesinde
aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.
Bu Kapsamda;
1) Bakanlığımızın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulumuzun 21/03/2020 tarihli ve 2020/3-4 sayılı kararı ile ilimizde sokağa çıkmaları
kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç
duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri
arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve
maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
2) Bakanlığımızın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulunun 03.04.2020 tarihli ve 2020/4-2 sayılı kararıyla ile sokağa çıkmaları
kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş
arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında
yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak
kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,
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3) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30.03.2020 tarihli ve 2020/3-14 sayılı kararı ile
haftanın her günü geçici süreliğine yasaklanan her türlü piknik yerleri, mesire alanları
ve ören yerlerinin sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla, hafta
sonları ve diğer tatil günleri haricinde 20.05.2020 tarihinden itibaren
kullanılmasına, hafta sonları ve diğer tatil günlerinde bu alanların kesinlikle
kullanılmamasına,
4) Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer
mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

___________________________________________________________________________
07.05.2020 tarihli ve 2020/5-3 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının devamıdır.
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