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saı( 06:00'dan iıibaren bu karaı.ın l. nı

çalıştığı başta huzurevleri ve bakımevlerinde yüri,itü|en hizmetler
hizmetlerinin sürekliiiğinin sağIanmasında herhangi bir sükInıı ve
huzurevi ve bakımevlerinde 20 yaş aln hastabakıcı ve sağlık
lerin: söz konusu görev yaptığı özet veya resıni hizmet sek6ni
olduklaıını 8östercn bel8eleri ibraz eımeleri ve maske takınaları
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İl Uınumi Hıtzıssıhha ivleclisi; l59-1 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kiınunu'nun 26. maddesine istinadcn.
SaYın VaIi Ur_.':! 9_|.[q _laşkanlığında, 0.3/04/]020 tarihinde saat l8:30'ıja Valilik Binası Tııplantı
Salonunda OLAGANUSTU olarak toplanmış. gündeınintleki konuiar görüşülmüş ve aşağıdaki
kararlar allnnılşttr:

çin'in wuhan kentinde başlayan coronavirüs (kovid-l9) salgını, birçok ülkede hızla yayılım
göstererek tüm dünyayl tehdit eımeye devanr eımekte, bu sa|gın Dünya Sağlık Örgtıtti tarafinrlan
pandemi olarak niıelendiriImektedir.

BirÇok iilkede olduğu _qibi ülkemizde de insan hayatı açısından son dcrece tehlikeli olan yeni ıip
Coronavirüs (Kovid-l9) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı u*,r.,oyo ,ü.,.r.
etüırekıedir. Coronavirüs (Kovid-l9) virüsüniin en tenıcl öze|liği. fiziksel temas, hava yolu v[ı. yollar|a
çoi hızlı bulaşması r,e enfelite insan sayısının çok hızlı artmasıdır.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün O3/O1l2020 tarihli ve 62_]5 5ny,1, '.Ş"1ı',
Ciriy'ÇıkıŞ Tedbirleri ve Yaş Sınırlaınas|" konulu yazısında, fiziksel teınas. hava volu vb. yollarlİ çokhlzlı bulaŞabilen ve enfekte olan insan say|sının tğm Dünya'da hızlı şekilde yükselmesine sebep olan
Coron:ıvirüs (Kovid-l9) salgınının, toplum sağlığı açısın<lan oluşturduğu r-iski yönetebilmek adına
sosYal hareketliliği ve insanlar açısı teması azalıarak sosyal izoiasyonun nıutlak şekiltle sığlanmasının
haYaıi derecede önemi hıiz tıtduğu belirtilmekrc. aksi hallcrdc virüsün yayıl|nrınııı daha tl:İhızlanarak,
vaka saYlsının, tedavi geıeksiniıninin anacagı, r,alanclaşların hayatlarını kaybetıne riski ile tcıptuın
sağlığının. kamu düzeninin ciddi şekilde bozulnrasına scbep olunacağı değerIendiriImekte: bu
ınaksaıla BüYükŞehir sıaıüsündeki 3O il 1Aılıınu, Anktırıı. ılııtııltıı, Aı,ı]uı, Balıİesir, Bursıı, Denizli.
Diı'urhakır. Eriurıını, Eskişehir. Gu:iıınıep. Hunıı,, jsıanbuİ, iıİir, Kuh,r,ornr,rrnn,ş, Kr,rr"ri,
KocoeIi, Kon,-a. Mıılatırı, Manisa, lllurdin, L'!ersin, Muğla, oıı!u, Sakaqıı, Saınsıın, Şaniuııfu.Tekirılağ, Tıob:on, van) |le zongultlak ili sınırlarından kara, hava ve deniı yolu ile ütopıu ulaşım
aracı. özcl araç, ve yaya vb..1 yapılacak tünı giriş/çıkışların 03 Nisın 2020 Cumi günü saat 24:0o'den
itibaren l5 günlük süre için geçici olarak durdurulacağı hilıJiriImektedir.

Coronavirüs (Kovid-l9l salgınının yayı|ıın hızı göz önüne alıntlığında tıu salgından. ülkenıizi 1e
vatandışlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engelleınek. ığIunı sag|ıgi ve kamu düzcnini
korumak iÇin ilimizde bugüne kadar alınan redbirlere ilave olarak yeni ıedbiİlerin alınınası r,e ek
tedbirlerin planlanmısı/uygulanmısı gercktiği değerlendiriInliş r,e aşağldaki ek tedbirlerin alınması
zarureti hisıl olmuŞtur. Bu kapsamda İlimiz genelinde. merkez, itçe, be|Je ve ktıy yerleşim yer1erinde;

IVIADDE 1,0l/0l/20(n tarihinden sonra rloğmuş kişilcrin sokağa çıkmatannın o3/utzo2otarihi saaı
2'4:00'dan itibaren geçici olarak yasaklannıasına, kolluk birİmleri taıaündan gerekli kontrol ve
takiplerin yapılnıasına,
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MADDS l0_ Alınan ıedbir kararlarıı,ıa
herhangi bir aksaklığa nıeydan veril
kararlara uymayan kişilcr için l593 say
idari para cezası vcrilmesine. aykırıl
gerekli iş|enılerin yapılmasına, konusu
inci ınaddesi kapsamında geıekli adli işl
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herkes tarafından riavet ediImesine, kararlarııı uygu lannıa sı ndıı
ınenıesine ve mağdııriyetlere neden olunmamasına. alınan
ı|ı Unıumi Hıfzıssıhha Kınununuır 282 inci ınaddesi gereğince
ığın durumuna göıe Kanunun ilgili maddeleri _eereğince de
suç ıeşkil ede
emlerin yapıl

MADDE 3- 03 Nisan 2020 larihi Cuıniı günü saat 24:00'dan itibaren şehir içi hareketlitiğin en aza
indirilmesine, kolluk birimleri tarafından gerekli ktııtrol ve denetimlerin vapılmasına,

MADDD 4- İl Umunıi Hıfzıssıhha lr{eclisinin alnıış olduğu O?.O4.2a20 tarihli ve 2010/16 sayılı
kararın l l. maddcsine ilave olarak, marketler. haslaneler dihil özel ve resıni tiin,ı kurum ve kuruluşlar
ile toplu olarak çalışılan tüıı,ı işy-crlerine. vatandaş|arın vc çılışanların maske takarak girmclcrine,
kesinlikle maskğ takmıdan kalabalık ortamlara ve işyerlerine girilınemcsine, kurun-ı veıkililcri vc
işyeri sahipleri tarıfından konuyla ilgili gerekli önlenıleıin a|ınnıasıniı,

MADDE 5- Meydanlarda, sokak ve caddelerde: vatandaşların sosyal mesafeyi gözetnıeden toplu
olarak yürümclcrinc veya bulunınalarına müsaade edilmemesine, yan yano yürüyen vatandaşlann
muhakkak sureılc sosyirl mesafeye dikkaı etmelerinin sağ|anmasına. bu mıksatla belccliye
başkanlıkları merkezi yayın sistcmleri vc koliuk araçlarından sürckli anonslar yapılaı,ak gerekli duyuru
ve h ilgilendirmen in yıpılınasına.

NlAtrDE 6- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Gcnel Müdürlüğünün "Şchir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş
Sınırlaınası" konrılu yazısıvla giriş-çıkışlırına kısıtlanıa geıirilen 30 Büyükşehir ile Zon_suldak iltnrle
bedelli asher|ik görevinin ifası nedeniyle bulunan ve tcrhis olması duruıırunda bulundukları ilde
ikanıctlcri olman,ıası nedeniyle kalamayacak durumda olanları, özcl araçla getirnıck için gidecek hir
kişinin ilimizden ayrılınısına, bcdeIliden terhis olaııın bulunduğu iIe gitmesine, en kısa sürede
geldikleri ile dönmeieri kaydı ile izin verildiğinden, transit olurık devam edecck olsalar bile ilimize
girış yapın tüm araçlarda bulunan herkesin islisnasız aıeş ölçümlerinin aksırıılmadan yapılmasına:

MADDE 7- Şehir girişi ve çıkışına kısııliımı getirilen ]0 Biiyükşehir ile Zonguldak ilindc
Coronovirüs iKovit-l9) salgını dışında vefat eden kişilerin cenazelerinin cenaze afacı yeya ambulan\
ile memleketlerine/defnedilecekleri iIlere götüı,ülmclcrine maksimuın 4 (dörı) kişi ile sınırlı olarak izin
verildiğinden. bu kapsamdaki araçların ilimiz girişlerinde konırol edilınesine, araçıa bulunan kişilerin
ateş ölçümlerinin yaptlınasına,

MADDE 8- İçişteri Bakanlığı İller İdaresi Genel Mlidürlüğünün "Şehir GirişÇıkış Tedbirleri ı,e Yaş
Sınırlaması" konulu yazılarıyla giriş/çıkışlan sınırliındınlan iIlerden ıicari söz|eşıne inrza1amak vb.
ticari faaliyetlerin devamı nileliğindeki işler için 30 Biiyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlarına
izin verilen kişilerin, ıransit olarak devam edecek olsalar bile ilimize giriş 1,apan ıicari araçların bu
kapsamdir kontrol edilmesine. ataçıa bulunan kişilerin isıisnasız aıeş dlçünılerinin aksaıılıııadan
ıırut|ak surctle yapılmasına.

iliıtDDE 9- Ilinıize giriy'çıkış yııpan, tran-§it g€çen tün} araçIarda yapılan kontroIlcrde, aıeş ölçümü
yapılan kişilerden aleşi 37,5 oC'nin üzerinde olanl:ırın en yakın sağ|ık kunıluşuna yönlendirilmcsine,
seyahat izin belgesi bulunmayan kişilerin seyahatlerine izin veriImenıesine. geldikleri ilin valiliğine
konu hakkında tıilgi verilmesine,
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lllADDE ll- Alınan bu kararların: kolluk birimleri ile İl SağIık Müdürlüğü görevlileri t:ıraijndan
koordinasyon içerisinde lıassasiyeıle takip edilmesine, gertkli konırol ve dcncıimlerin arıırıtarak
yapı|masına. uygulanınasının sağlanmasına.

MADDE 12- Alınan bu kararların, İlçe Kal,makamlıklarınca ilçeterde uygulanmırsının takibi ile
koordinasyonunuıı sığlannıasına.

MADDE 13_ Alının bu kararların. Belcdiye Başkanlıkliırıncı anons sistemiyle, İllİlçe
{\,lüflülüklerince cami hoparlörlerinden halkııııza duyurusunun yapılmasını.
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NIADDE 14- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına. gcıcği için Cumhuriyet
Bışsavcılığına, Çorum Belediye Başkınlığına. İt Carnizon Konıutanlığına, İl Jan<larma
Konıutanlığına. İl Enınil,et MüdürlüğUne, İl Özel İdaresine, İl Tarıın şe Orman lvlüdürlüğüne. il
Sağlık Müdürlüğünc (Hılk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmeılcri BaşkınIığı, Kaııu
Hıstaneleri Başkanlığl, Dcsıek Hizmetleri Başkanlığı). iı Miıı; Egit;m Müdtidüğüne, Çevrc ve

Şehircilik iı Mıidtırltıgııne. Aile, Çatışma ve Sos,val Hiznıeı|er iı Mıldurltigtıne. il Müftüliiğüne.
Çııruın Oreanizc Sanayı Bölgc Iuüdürlüğünc. iI Basln yc Hiilkla ilişkllcr Müdürlüğüne. ilçe
Kayırıııkamlıklarıııa. İ|çe ve Belıje Belediyc Başkanlıklanna. Çorum Ticaret ve Sanavi C)dasıı,ıa.
Çonını Esnal've Sanılkirlar Odaları Birliğinc. özcl vc resmi hastanelere, huzurevlerine. yaşlı bıkım
ve relıabilitas;;on ınerkczine gönderilınesine oy birliği ile karar vcrilmiştir-
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