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Çin’in Wuhan kentinden başlayarak Dünya’nın pek çok ülkesine yayılan ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen, ölümlere sebep olan ve henüz kesinleşmiş bir tedavisi
bulunmayan Koronavirüs (COVID-19) Ülkemizde de görülmeye başlamıştır.
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi
gereği 22.03.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak Koronavirüs (COVID19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Umumi
Hıfzıssıhha Meclisince alınan 1, 2 ve 3 Nolu ara kararlara ek olarak aşağıda belirtilen kararları
almıştır.
İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı genelgeleri doğrultusunda 65 yaş ve
üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı,
böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan
vatandaşlar 21 Mart 2020 Saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda,
parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları
yasaklanmıştır.
1-65 yaş üstü ve kronik hastalıklı kişilerin ev ve bahçesi dışında başka yere çıkması
yasaklanmıştır. Ancak kronik böbrek yetmezliği bulunan ve diyaliz ihtiyacı olan vatandaşlarımızın
diyaliz günlerinde, diyaliz merkezlerine ait nakil araçlarıyla diyaliz merkezlerine gitmeleri bu karar
kapsamı dışındadır.
2- 65 yaş üstü ve kronik hastalıklı kişilerin hane halkı dışında zorunlu haller hariç hiç
kimseyle teması olmayacaktır.
3-Bakanlığımızın 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi ile ikametlerinden
ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan
vatandaşlarımız arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut
durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ
nakli olanlar hariç olmak üzere) hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık
çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları
görevlileri, vb kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler kapsam dışı bırakılmıştır,

4- Anılan Genelge kapsamında olan vatandaşlarımızdan yasakların yürürlüğe girmesi ile
kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu
olanlar, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletecekler. Bu talepler
valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek ve
uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergâh ve seyahat edenlerin açık kimlikleri
belirtilerek düzenlenecek seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim
edilecektir.
5-İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının
karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu”
tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir
kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. Valilik ve
kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu/sivil tüm görevlilere
görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle
muhtarlarına paylaşılacaktır.
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6-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünü 21.03.2020 Tarih ve E.5760 sayılı
yazılarında Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak,
mezkur talimat kapsamında yer almayan lokanta, restoran, pastane vb. işyerleri için; İçkili ve/veya
içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane vb. işyerleri 21.03.2020 Cumartesi günü Saat 24.00
itibariyle sadece paket servis, gel-al vb. şekilde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet
vermelerine, tüm lokanta restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin oturma alanlarının kaldırılması ve bu
alanlara müşteri kabul etmemeleri hususunun sağlanmasına, yapılacak çalışmaların/tedbirlerin
İlimizde ilgili kolluk birimleri ve Belediye Başkanlığınca takip edilerek uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesine,
7-Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve mesire
alanlarında mangal yapılması yasaklanmış olup, İlimiz genelinde tüm milli parklarda, ormanlarda,
park ve bahçelerde ve bu amaçla kullanılan tüm mesire yerlerinde koronavirüsün yayılmasını
engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal ve yeme-içme etkinliklerinin
yapılmamasının sağlanmasına, yapılacak çalışmaların/tedbirlerin İlimizde ilgili kolluk birimleri, İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili Belediye Başkanlıklarınca takip edilerek uygulamada herhangi
bir aksaklığa meydan verilmemesine,
8-Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını engellemek amacıyla
vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulmasına,
düğün, kına, nişan merasimleri ile konferans, seminer vb. toplantıların geçici süre ile durdurulmasına,
belediye anons sisteminden gerekli duyuruların yapılmasına, konunun ilgili kolluk birimlerince takip
edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan kararın birer suretinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. 22.03.2020

