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[l Umumi Hıfzıssıhha Meclisi: l59_1 sa),.,ılı tJnıunıi Hıi2ıssıIüa Kantınunun 26. maddesine
istinaden. Sal,ın Vali Mustafa ('İF-rÇİ BaşkanIığında.2.1/0j/2020 tarihinde saaı l0:00'da
Valilik Binası l-oplantl Salonunda OLAGAN[]STÜ olarak toplırnııış. gtindemindeki kolıular
görtişiilmiiş ı,e aşağıdaki karaı,lar aIıırmıştır.
Çin'in \\Iuhan kentinde başlalan Coronavirüs (Ko\,id-l9) salgını. birçok iilkede hızla 1,al,ılın,ı
göstcrcrek tüm Dün!,a},ı tclıdit cııııel,e dcı,am etmcktc. hu salgın Diinl,a Sağlık Örgtitü
ıaratlndan pandeıni olarak niıelendirilmektedir.
Birçok ülkede o|duğu gibi iilkemizde de insan lıal,atı ırçısıırdaır soıı dcrece tehlikeli olan 1-eni
tip Coroıravirüs (Kovid-l9) salgıırı nedeııi1,le ttinı dünlada can kal,bı ve vaka savısı artma),a
de ı,an,ı etı-ııektedir. Btı salgından. iilkemizi r e vatandaşlarınrızı konınrak ve salgıırın
rar,ılınasıırı engcllcıırek için birçok tedbirc başvurulıı,ıaktadı r. Covid l 9 salgınında cn tcmel
risk unsunı virüsüıı bulaşıcılığının 1,üksek / lrızlı olınası nedeniı,le vataııdaşları nrızın toplu
olaıak bulunduğu nıekanlar/alanlardır. Vatandaşlarııııızııı hayatlarını tel-ıdit etn-ıesiııi
engelleıııek için birçok unrııııra açık r,erlerin i-aalivetleriırin durdurulııası başta olınak iizere
gcrekli tünı tedbirler alınnıakta ve bu kapsaıııda ul.ulnıası gereken kuralları belirlel,erek
vatandaşlaı,ınrızla pa1,Iaşn-ıaktadır Yaşaıraıı salgıııın biran öırce engeIleırmesi için a|ıııan
ijıılen-ılere tüın vatandaşlarınıızın istisnasız tıyması büyük öıleın arz etnrektedir.. Yaşanan
salgının biran önce engelleırmesi için market ı,e şehir içi ve şehirler arası 1,,olcu taşınra araçları
için ilave tedbirleriıı alınması gerekli görü|nıüştiir. Bu kapsanlda;
MADDE l - İl ve ilçeleı,imizdeki tünı markeılerin 09:00 - 2 l :00 saatleri arasında lıizmet
vernıesine. market içindeki en lhzla müşteri sa}ıstrltn n,ıüşteri1,,e doğrudan hizmcl suntılan
ttıplanr alalıın (dcpolar. idari büı,olar vb. hariç.) onda biri kadar olnıasına. (ırrarketin
ınüşterilerine hizmet sunduğu alanııı l00 mett,ekare olınası halinde. içeride hulrınacak müşteri
sa\ ıstnı|,| cn lazla |0 kişi olınasına)
IVrn DDE 2- Tüııı ıırarkeılerin. hizn-ıet alaııı bü1.,tiklüğtine göre içeride bulunabilecek
nıaksinıuın mtiştcri sa1,,ısını maıket girişlerine asarak ilan elmelerinc. içeride belirlencır savıda
ıııüştcri bı.ılunnıası için gerckli tedbirlerin nıarkeı işlctıııecisi tarafıııdaıı alrırnrasınzı. market
içinde belirlencn sal,ıda miişteri var ise içeriden mtişteri çıkmadan başka müşterinin içerive
alınınanıasrna.
MADDE 3- Market görevlileı,i tarat-ından. ar,ııı zaıııaııda içeriı,e girnıck için beklel,cn
nıüşterilerin eıı az hir nıetrc mcsate ilc beklı,ıneleri gercktiğini miişterilerine silı,ckli
hatı rlatmalaı,ına. tüm bu düzenlcmelerin nıarket uirişindc göriilebilccek şekilde işlctn-ıeci
ıaraliııdaır marketin girişine ai'iş olarak asıııak suretivle ı,atandaşları bilgilendinneIerine.
]\lADD[ 4- İI ı,e i|çeIcriııizdek i şehirler arası \,oicu otobüsleri dahil ıünı şel-ıir içi ve

şehirlerarası çalışaıı toplu taşıma araçlarıııın: araç rulısatında beliııilcn 1,,tılcu taşıma
kapasitesinin 9650'si oranıııda 1,olcu kabtıl etınelerine. araç içindeki yolcuların oturnra

şeklinin 1,olcuların birbirleri1,1e temasını eııgellel,ecek. sosl,al ınesai'elenıneyi sağlal acak
şcki lde düzenleıımesine.
MAt)l)la 5- Alınan bu kararlarıı-ı uygulannıası nın. kolluk birin,ıleri taraiından titizlikle takip
edilcrek sağlannıasına.
MnDDE 6- Alınan htı kararların. İlçe Kal ınakaın|ık ları nca itçelerde ul gulannıasınııı takibi
ile koordinas1,onunun titizlikle sağlanmasına.
MADDE 7- Bu kararın hilgi için Sağlık Bakanlığına vc İçişleri Bakanlığına. gcrcği için
(ioı,uın Belediy-c Başkanlığına. İl Jandanna Konıuıanlıiına. İl Eınnil,et Müdür|i,iğüne. Çonım
il Özel idaresine. Çorıını il Tarını re onnan Müdürlüğüne. iü Sagıık Miidiirlüğüne (Halk



Sağlığı lJiznıetleri Başkanlığı. Sağ|ık Hiznıeıleri tsaşkanlığı. Kaıııu Haslaneleı,i Başkanlığı.
Destek Hizmetleri Başkanlığl). il Milli Egitinı Müdürlüğiine. iI Basın te Halkla ilişkiIcr
Müdürliiğtine. İlçe Kalıııakanı lıkları na. İlçe r e Bı.,ldc Beledil,e Başkaıılıkları ııa. Çonıırı
Ticaret i,e Sanaı,i Odasına, Çorı.ım lisnaf ı,e Sanatkdrlar Odaları f}irliğine. (ioruııı Şoiörler ve
Nakliyeciler Odasına gönderilııcsinc cıy birliği ile karar veriln,ıiştir.


