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İl LJmıınıi IIıi)ıssıhha |v{eclisi: l59j sal,ılı Llnıunıi Hıfzıssıhha Kaııununun 26. nıaddesiııe
istiııaden. Salın Vali Mustaf-a ÇİFTÇİ l]aşkanlığında. J.'i/O3i2020 tarihinde saat 16:00'cla
Valilik Biı-ıası Toplanıı Salonunda OI-AGAN(JS l[) oIaı,ak toplanmış, gündemindeki koırular
görüşülnıüş r,e aşağıdaki kararlar alınııııştır.
Çin'in Wu|ıan kcnıinde başlal,an Cort,ıııaviriis (Koı,id-l9) salgını. birçok ülkede hızla 1,alrlını
gi)stereı,ek tilm Dün},a!,t telıdit etııel,e devanı etnrekte. bu salgın t)iinl,a Sağlık Örgüıü
tarafından pandeıni olarak niıeleııdiriln,ıektedir.
Birçok ülkede olduğu gibi ülken-ıizde de insaıı havatı açısıııdan sırıı derece tehlikeli olan J,eni
lip Coroııavirüs (Kovid-19) salgını nedı,ni1,1e ti.iıır düırl,ada calı kal,bı r,e vaka sa,ı,ısı arlma},a
devaın etınektedir. Bu salgındaı,ı. ülkemizi ı,e ı,atandaşlarınıızı koruınak ve salgüı-ıın

ı,al,ılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadı r. Yaşaııan salgıııın biraıı öırce
engellenııesi için alınan iinIemlere tüııı vatandaşlanmızın islisnasız ul,ması biiyük öneın arz
etnıekıcdir. Brı nedcırlerle:
MADDtj l- İlimizde 65 1,aş r,e iistü r,atandaşları ınız ile krcınik ralıatsızlığı olanlardan;

1,ürüttükleri kamtı görevinin ııiıcliği. nıevcut duruıııun acilil,eti r e kamu hizınetinin
sürekliliğinin sağlanmasıııda hiznreıiııe ihtil,aç dııyulan doktorlar. sağlık çalışanları. eczacılar.
beledil,e başkanları. nıuhtar|ar. kuruın il müdür|eri. sosl,al hiznıet görer-lileri vb. için ilgiIi
odalarından ve1,,a mcslek kurrıluşlarındaır alıı-ıacak ul,gun g(irüş tizcrine. İl Sağ|ık N4üdürlüğü
ıarafından 1,apılacak degerlcndinne neticesinde "Çalışabiliı'' belgesi veı,ilenleı,in f-aa|il"etle

bul uııabi leceklerine.
MADDE 2- İlinıizdc şehir içi vel,a şelıirlerarası 1,,ol giizcrgihlarında 1,apılan gtivenlik
koııtrolleri esnasında sağlık 1,önüııden şüphe!i görülen kişilerin l l2 Acil Sağlık Hizınetleri
ı.arafından eır y,akın sağlık k uruluşıına naklinin sağlanırrasıııa.
MADDE 3- İlinıiz şelrirlerarası otobiis ve ilçe ııinibüs terıırinaliı,ıde Beledile Başkanlığı
tarafından dezenfeksi1,on çalışnralarıırın vapıln,ıasına_
MADDI.-.l- PTT biı-ıası öniinde oluşabilecek 1,ığılmaların i)ırlcnebiInıesi için 80 1"aş r,c iizeri
cvde hizınet uygulanıasının. 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan ı,e sokağa

çıkınası 1,,asaklaııan ı,atandaşlarınıız için de tıl,gulannıasınaı. beliıtilen vatandaşlarıınızııı
taleplerinin l l2, l55. l56 iizerindeıı Vcla iletişinı merkezinc iletilnıesi durtımı,ında PT]' ı,e
Vefa İleıişim Merkezi saha ekipleri ile vatandaşlarınrızı ıı işlenrlerine yardınıcı olunmasıı-ıa.
MADDE 5- İlimizde nıuhtelil' noktalarda bulunaıı unrunıa açık tuı,aletler ile cami
1uvaletlerinin. Beledil,e Başkanlığı ıarailndan tenıizlik ve dezenfeksiyoıı çalışmalarınıır
1,apılınasıııa,
MADDE 6- [limiz ınahalle nrı.ıhtar|arını n Valiliğimize iletilen taleplerine istiııaden. mahalle
ınuhıarlık hizıı,ıetleriırin. l.{:00 - l8:00 saatleri arasıııda sunu|nrasına. malıal!e ııuhtarlıklarınııı
bu saatler lıariciırcle kapalı olnrasına.
MADDI] 7- Hitiı [jniversitesi Erot Olçok Eğitinı vc Araştırıl]a Hastanesiı,ıclc görev }apan
persoırellerden ııöbet sonrası evine gitınek isteınel,eır sağlık çalışanları için konaklama anraçlı
ilimiz nıerkezinde 1er aİan iı Miııi Egiıinı lVlüdürliiğüne bağh Hiıit Mesleki Ve Tek;rik
Anadoltı Lisesi Ul,gulaırıa Otelinin talısis edilıncsiııe.



MADDE 8- 
-I'eınel eğitinı r,e orta öğreliıırde tıkullarııı l)ıalilctleıine ara ı,crildiğinden. e,ı,de

uzaktan eğİtİm !,önteınİ),le dr,rslere devar-ır eden iiğıencilerin ııüınkün nıerıebe kanıul,a açık
alanlarda ı,akit geçin,ııemeleri ile evdc aileleri il,., birlikte olır,ıalaıınııı tavsi1,-e edilıııesine,
MADDL] 9- İlimizde kıırrılan sebze ıı-ıeyı e pazar|arında sosyal nıesat'eleııınenin sağ|anınası
amacıyla tezgahların aralarının açılmasııra" gıda nıaddeleri dışındaki nıalzcıııe ve eşy,a satışüna
ara verileınesiı,ıe_
N.lADDE l0- İlimiz geıreliıroe bulunan tiinı nıesire r,e piknik alanları iIc ilinıiz nıerkezinde ver
alaıı Çoınar Baraiı çeı resiniıı piknik r,apııak aıııaçlI kuIlanıınınıı-ı ı asakIanııasıııa.
MADDE l l- İlinıizdc tuğta. kiren]it vb. iiretiııı },apan toprak sanal,icilerinin f'aaliı,eılerinin 25
ı-isan 2020 tarihiıre kadar ara r erilnıesine.
1\,1ADDE l2- İlimiz farklı ııoktalarıı,ıda bulunan kurul,enı işçilcriıı iirünIerini açıkta
satman-ralanıla. iirünleı,ini uygun bö|ünılerde kapalı olarak ııulıaf'aza elnreleı,ine. talep edilen
ürünlerin paketleme ve satışının iş1,,erinde görevli persoırel tarallndan hijyen kurallarına
uygun olarak yapılınasıııa.
MADDE l3- İlimizde çöp konıeynerlerinden kağıt. plastik. cam. meıal vb. nıalzemelerin
loplaıımasının vasaklaıınıısına.
MADDE l4- İlinıizde buluııan baııkalara ve PTT'l,e ait tüın bankanıatiklerin gerekli
dezenf'eksi1,on işleınlerinin bankalar ıe PTT ıaratlndan vapılıııasına. baııkanıatiklerde gerekli
hi j1.-en önleı-nleriniıı a| ınn,ıasına_
MADDE l5- İlimizde konaklaına hizmeti ı,crcıı cıtellcrdc lobi. lokanta. kai'e vb. iç
ııek6ıılarında sosyal mcsal'elenmenin sağlaırmasııra. bu konuda oteI iç böliimlerinde
işletnıecileri tarafındaır gerekli diizenlenıeleriıı ıapılıııasııra. gerekli önleınlerin alınınasıııa.
MADDE 16- Alınan bu kararların ul,gulanıııası nıı,ı. kolIuk biriınleri taraflndan tiıizlikle takip
edilerek sağlaırnrasına.
MADDE l7- Alınan bı-ı kararlaıın. Ilçe Kal,nıakanı tı kları nca ilçelerde rıl,gtılannıasıııın takibi
i le koordirıas1,oııunuır sağlırıımasııra.
MADDE l8- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve lçişleri Bakanlığına. gereği için
('orunı tieledire l}aşkan|ıuına. İl.|andannıı K(ıınt|tan l!Sına. İlEnınil,et Müdürliiğiine. ('orum
il Öze| idaresine. ÇOrunl il T'arını *e ornıan Miidiirlüğüne. i] SaglIk Mildürliiğüne (llalk
Sağlığı Hizn,ıetleri Başkanlığı. Sağlık Hiznıeıleri Başkanlığı. Kaıııu Hastaııeleri Başkanlığı.
Dest,-.k Hizınetleri Başkan|ığı). iI viıüi ngitinı Mildiiıltiğüne. iı Mtiıitiıtlgünc. it n l'ct ve Acil
Durunı Müdürliiğünc, Aile, Çalışma ve Sosl,at lIiznıctlcr İl Mtidıirltıgtinc. Çortın-ı PTT
Başınüdürlüğüne. İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür|üğüne. İlçe Kalnıakamlıklarıııa. İlçe re
Betde Beledil,e Başkaıılıklarına. Hitiı Ünirersitesi Erot Olçok Eğitim ve Araştınııa
Hasıaııesine. Çorunı Barosuna. Çoruııı Tabipler Odasııra.45. Bölge Çortını Eczacı Odasına.
Çoruın Ticaret ve Sanaı,i Odasına. Çorunr I:sııaf r,e Sanatkdrlar Odaları Birliğine. Mahalle
lVtı.ıhıarlıklarına. Çorunı lVlerkez Köy Muhıarları f)crncğiıre. Özcl ıe Resnıi Bankalara. Çonım
Toprak Sanayicileri Kooperaıifine. Ote| İşletn,ıelerine göndeı,ilıı-ıesine o1,birliği ile karar
vc"ri l ın i şt ir.


