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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi: l593 sayılı Umumi Ilıf ıssıhha Kanunu'nııı,ı 26. maddesine istinaden.
Sayın Vali Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında, 28/0312020 tarihinde saat 09:00'da Valilik Binası 'I'oplantı

Salonunda Q!ğ!$!ğ olarak toplanmış. gündemindeki konular görtişülııiiş ve aşağıdaki karar|ar
alınmıştır:

Çin'in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-l9) salgını. birçok ülkede hızla vavılım göslererek
tüm dünyayı tehdit etme.ve devam etmekte, bu salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafindan pandemi olarak
nitelendiri lmektedir.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayaıı açısından son dcrece tehlikeli olan yeni tip
Coronavirüs (Kovid-l9) salgını nedeniyle tünı dünl,ada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Coronavirüs (Kovid_ l9) virüsünün en temel öz.elliği. tjziksel teınas. hava yolu vb. volIarla

çok hızh bulaşması vc enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır.

Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal harekelliliği ve insanlar alası teması
azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaklır. Aksi hallerde virüsiin yarılımı hızlanarak r,aka sayısı ve ıedaıi
gereksinimi arlmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski i|e kaı,şı karşıya kalmakta- topluın
sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasıııa sebep olunmaktadıı,. Bu salgındaıı. ülkemizi ve
vatandaşlarımızı korumak ve salgının yavılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kaınu düzeni korumak
için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri. eczaııeler. eknrck satışları. insanların vakit
geçirdikleri açık alanlar ile ilgili olarak aşağıdaki ek tedbirleriıı alınııası zarureti h6sıl olmuştıır. Alınan
önlem ve tedbirlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız u1.,ınası büyiik önem arz cımektedir. Bu kapsamda:

MADDE 1- ilimizde. iller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi itibari;"le i7:00'dan itibaı,eıı sadece
Valiliğimizce oluŞurulan Seyahat İziıı Kurulu taralından düzenleııecek izin helgesi ile 1,ap;lmasına.

MADDE 2- Tüm vaandaşlaıımızın öncelikle bulundukları yerleşim yerinde kalmalarının esas olmasına,
ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilcn, birinci derece J..aktnları vef'a1 cden ve;-a

ağır hastalığı olanlar ile özellikle son l5 (onbeş) gün içerisinde gelmiş olduk|arı 1erde kalacak 1,eri
bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk 1apmasınııı seyahat izni ile gerçekleştirilmesine,

MADDE 3- İller arasında seyahat etmesi zorun|ıı olaıı vatandaşlarımızın. Seyahat İzin Kurulu'na
başvurarak seyahat belgesi diizeırlenmesi talebinde buIunmalarına, talebi uygun görüIeıılere kurul
ıarafından seyahat güzcrgahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası ototıüs seyahat izin belgesi"
düzenlenmesine.

MADDE 4- İlimizde Seyahat İzin Kurulunun: İl Sosyal Uılit ve Proje lv,liidürlüğü sekretaryasında. ll
Sosyal Etüt ve Proje Müdür V. Se;,fettin ZENciN. iI Emnilet Müdürlüğü temsilcisi. Çorum Beledil,c
Başkanhğı temsilcisi, Esnafve Sanatk6rlar Odaları Birliği teıısilcisinden oluşturulması!ıa. oluşturulan bu
Seyahat izin Kurulunun, iıimiz Şehirlerarası oıobiis l'erminalinde (|orıım Belcdiyc Başkanlığınca tahsis
edilecek uygun bir bölümünde 7,/24 esasına göre hizıııeı verııesiı,ıe.

MADDPJ- Otobüs seferi planlamasının: şehirlenırası otobiis seyahat izin belgesi verileırler tarafından
yapılaıi'basvurular dikkate alınarak Sel,ahat İzin Kurulunca 1apılmusına rc ilgililerine gcrekli bilgilerin
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MADDE 6- Seyahaı etmesine izin verilen otobüslerdeki .*-olcuların ve personelin sağlık kontrollerinin
yapılması amacıyla İtimiz Şehirlerarası Otobiis Terminali çıkışında beliı,lenecek sağlık kontrol nokusında
iı Saglık Müdürlüğü taraflndan, yolcuların sağlık konırollerinin rapllmasına. sağIık kontrollcri
yapıldıktan sonra otobüsün seyahatine izin verilınesine.

MADDE 7- Seyahat İzin Kurulunca. otobüs|e 1o|culuk yapacak kişilere aiı yolcu listclerinin: telefon
numaras!, isim-soyisim. gidilecek yerlerdcki adres bilgilerini de içerecek şekilde. gidiIecek ildeki Valiliğe
bildirilmesine,

MADDE 8- İl Valiliklerince. llimize gelecekleri bildirilcn 1olcuların. ilimiz girişIeriııde İl Eınniyet
Müdürlüğü. İl Jandarma Komutanlığı, il sagtık vıtıdtirtiıg(i tarafindan konlrollerinin eercek leştirilmes ine.
karantinaya alınmasını gerektirecek bir duruınun tespiı edilmesi halinde ilgili kişilerin l4 (on dört) giin
süreyle karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanlar arasında l4 (ondört) gün süreyIe gözlenı altıııa
kalmaları gereken vatandaş]ara evlerinde kalmaları hususunun kolluk birimleri tarafından tebliğ
edilmesine ve tebliğ edilen kişilerin evde kalmaları hususuna uyup-u;-madıklarının sürekli kontrol
edilmesine,

MADDE 9- Bu süreçte İlimiz Şehirüerarası Otobüs Terminalinde görev yapaca[ firnıa çalışanlarıııın
firma yetkililerince, kurum görevlilerinin bağ|ı butundukları kurumIarınca. Seyahaı İzin Kurulu
görevlilerinin iı Saglık Mııdııritiğünce sağlık kontrollerinin sağ|anınasIna. tüm personeIin rutin aralıklarla
sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesine.

MADDE l0- Yolcutuğuna izin verilen otobüsIerin, se_rahat uüzeıgdhlarında sadece İlimiz Şehirlerarası
Otobüs Terminalinde durmasına, Seyahat İzin Kurulıı tarat'ından seyalıaı etmesine izin verilen yolcuların.
otobüs kapasitelerindeki boşluk durumuna göre otobüslere binmelerinin sağ|anmasıııa,

MADDE ll- Otobüs firma]arı tarafından sağlanan şehir içi 1.,olcu serv,is hizmetleriniıı ikinci bir talimata
kadar durdurulmasına,

MADDE l2- İzinsiz yolculukların öıılenmesi için kolluk birimlerince yo| kontrol noktalarında gerekli
kontrol ve deneıimlerin yapıImasına- konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınır-ıasına,

MADDE 13- Otobüslerin güzergahlarında nıola verdikleri _verlerirı/tesislerin, Belediye Başkanlıkları.
İl/İiçe Tarım Müdütlilkleri tarafından hijyen kuraliarı açısından sürekli ve düzenli olarak denetlenmesine.
hijyen ve sağiık kurallanna uygun olarak faaIi!eı _vüı,ütmeIeriııiıı sağlanmasıııa.

MADDE 14- İlimiz genelinde bulunan tüm mesire ve iiren yerlerinde. Çicıııar t3arajı etrafında. piknik
alanlarında; piknik yapmak, balık ıutmak. spor. 1,ürüyüş .vapmak. tarihi ve tuı,istik geziler gcrçekleştirmek
vb. gibi tüm faaliyetlerin 1.apı|masıııın 28-29 Mart 2020 ıarihleri başta olmak iizere virüsle mücadele
sonuçlanıncaya kadaı hafta sonları yasaklanmasına. hafia içi ıoplu olarak tıulunulmamasına.

MADDE ı5- ilimizde faaliyet gösteIen eczaıelerde- ilaç almak için ıı]üracaaı eden kişilerin eczanelerde
bekletilmemesine. ilaçlarının gel-al şeklinde tes|im edilebilmesi için. eczane|eı,ce reçeıelerin tes|im
alındığı andan itibaren yoğunluğa bağlı olarak en geç bir saaı içerisiıde ilaç|arın hazırlaırarak ilgilisine
teslim edilmesine.

MADDE 16- tlimizde fınnlar tarafından üreıilen ekmeklerin_ gıda maddeleri için kullanılan poşetlerde
hijyen kurİttarına uygun olaıak ambalajlanarak ,"ı,ş,n,n g..ç.İl"ştirilmesine. açıkta ekmek ,ut ş,n,n u.

,,9

dağItımının ytsa k la n m_a s ın a.

\
,\\

/ ı-\
a

\\+ f u- / f-{



T.c.
ÇORU]II v.ALİLiĞİ
iı Sagıık Mııdıirlıigıı

KARARTARjHi :2810312020
KARAR NO :2020ll3

IV1ADDE 17- Salgının önlenmesine yönelik alınan önceki kararlarla bir]ikte İl Uınur,ıi tlıt'zıssıhha Meclisi
Kararlarının titizlikle uygulanmasına, özeIlikle vaka|arıı,ı görüldüğü 1-crlcşim bölgelerinde: hasralığın
yayılmasının önlenmesine yönclik daha sıkı vc ciddi ıedbiricrin a|ınıı-ıasına.

MADDE l8- Alınan bu kararların; kolluk biı,imleri tarafindan hassasiyetle rakip edilmesine. gerekli
kontrol ve denetimlerin yapı|masına. uy-gulanııasının sağlanınasına^

MADDE l9- Alınan bu kararların- İlçe Kaymakam lıklarıırca ilçelerde uygulanmasının takibi ile
koordinasyonunun sağlanmasına.

MADDE 20- Alınan bu kararların, Belediye Başkanlıklırınca anons sistemi1,le. lllilçe Müftülüklerince
cami hoparlörlerinden haIkımıııa duyurusun[ın vapılmasına.

MADDE 2l- Bu karann bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri BakanIığına. gereği için Çorum Beledi;,e
Başkanlığına, İI Jandarma Komutanlığına. İl Emniyet Miidüdiigüne. Çorum İlÖzel İdaı,esine. Çorunı İl

Tarım ve orman Müdürlüğüne. iI SağlIk Müdiirlüğüne (Halk Sağlığı Hizınetleri Başkanlığı. Sağlık
Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastane]eri BaşkanIığı. Destek Hizınetleı,i Başkanlığı1, iı Miıli nğitil,ü1

Müdürlüğüne, iı Muftııiıgune. il Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğiinc, il Sos!,al Etüt ve Proje
Müdür|üğüne. İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Beledi1..,c BaşkanlıkIarına. Çorum Ticaret ve Sanıl,i
Odasına, Çorum Esnafve Sanatkirlar Odaları Birliğine. :t5. Bölge Çorum Eczacı Odasına gönderilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.
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