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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23.02.202I tarihinde Sayın Vali Kemal ÇEBER baŞkan-

lığında toplanmış olup;

il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun değişik tarih ve sayılarla aldığı kısıtlama kararlarına ilave-

ten aşağıdaki katarların yeniden hatırlatılması ve düzenlenmesine ihtiyaÇ duyulmuŞtur:

1_ Tüm kamu l<uİıııEı ve kuruluşları ile bankalara girişlerdeki HES kodu uygulamasrna hassa-

siyetle devam edilmesi,

2- Cenaze namaz]rarının vakit narrıaz|arından öncesine ve sonraslna denk gelmeyecek Şekilde
(örneğin saat 11:00, 14:00) yapılması, katılımın enfaz|a 30 kİşİyle srnrrlandırılmasr, cenaze

,o*ug ev veya başka bir mekanda toplu taziye ve mevlit, hatim vb. etkinliklerin Yasak olmasr

uygulamasrna hassasiyetle devam edilmesi,

3- Vatandaşlarrmızın yoğun olarak bir araya geldiği özellikle market, toplu taŞıma ve berber

vb. yerlerdeki denetimlerin hassasiyetle devam edilmesi,

4_ Camilere gelen vatandaşlarrn seccadelerini de beraberlerinde getirmeleri uYgulamasına

devam edilmesi ve bu uygulamanın din görevlilerimizce denetlenmesinin sağlanması,

5_ iş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha faz|a kişinin bir arada oturarak Ya da

uyu|«u sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi vb. sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliYetlerin

yasaklanması uygulamasına hassasiyetle devam edilmesi,

]

6_ Sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme vb. davranıŞ-

ların yasaklanması uygulamasrna devam edilmesi,
iıi

7- Sokağa çıkma,İ.6sağı gtinlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar İçİn yürtime mesafesİnde mar-

ket, firııİvb. yerleİe gidl+eUİleceği, kısıtlamadan muaf olanlar hariç (onlar da sadece muafiYet-

lerİ çerçevesİnde ve muafiyet giizergahları olmak kaydıyla) araç ile herhangi bir Yere gidile-

meyeceginin bilinerek hareket edilmesi ve buna ilişkin denetimlerin yoğun olarak devam et-

mesi, l .,

8_ İlimizde hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyareiJıer, mi-

safirlikler gibi alışkanlıkların salgının yayılımına önemli etkisi olduğu İçin bu tarzhareket|er-

den kaçınılmasl ve köylerde bu denetimlerin artırılması,

9- Muhtarların, apartman-site yöneticilerinin vb. yönetiminde bulunduğu alanda sorumluluk-

ları olduğu bilerek bulundukları yerde pandemi kurallarına aykırı davranışlara müsaade et-

memesi ve anında ilgili birimlere gerekli bildirimleri yapmasına,

Uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olun-

-uİrurrru, alrnan karara'uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gere-

-Nq/



ğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden dawanışlara ilişkin Türk Ceza Ka-
nunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmaslna,
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