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ll Umuıni Hıfzıssıhha Meclisil l59"3 sayıtı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. nıaddesine
isıinaden. Sayın Vali rv,ıustıfa ÇiFTÇi Başkanlığında. o1tut2o20 ıarihinde saat 2O:Oo'da Valilik
Binası Toplanıı Salonunda OLAĞANÜSTÜ olarık toplannıış. gündemindeki konular görüşülmüş
ve aşağıdaki kararlar alıı,ımıştır:

Çin'in Wuhan kentinde bışlayan Cııronıviriis (Kovid-l9) salgını. birçok ülkedc hızla vayı|ım
gösıcrcrek tüm dünyayü ıehdiı etmeye tlevım etmekıe. bu salgın Dünya Sağlık Örgütü ıarafından
pandcmi o|arak nitelendiril mektedir.

BirÇok ülkede olduğu gibi ülkeınizde de iıısaıı hayalı açısından son derece tehlike|i olan yeni tip
Coronaviriis (Kovid-l9) salgını nedeniyle ıüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
ctnıek(edir. Coronavirüs (Kovid_l9) virüsünün en teürlel özelliği, fiziksel lemas. hava yolu .ı,b.

yolIarla çok hızlı bulaşması ve enfekıe insırn sayısının çok hızlı anmasıdır.

İçişlcri Bakanhğı İl|er İdarcsi Gcnel Müdür|üğünün 03/04/2020 tarih|i ve 6235 sayılı '.Şehir
Giriy'Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" konulu yazısındır. t'iziksel temas, hava volıı vb. yollarla
çok hızlı bulaşabilen vc cnfckıc olan iırsan sayısının tüm Dünya'da hızlı şkilde yükselınesine
sebcp olan Coronavirüs (Kovid-l9) salgınının. ıoplum sağlığı açısından oluşturduğu riski
yönetebilmek adına sosyal hareketli|iği ve insan|ar atası teması aza|tarak sosyal izolasyonıın
nrullak şekilde sağlanmasının hayati derecede önemi haiz olduğu belirtilmekıe, aksi hallcrde
virüsün yayılımının daha da hızlanarak. vaka sayısının, tedavi gereksiniminin anacağı,
vaıandaşların hayatlarünı kaybetme riski ile toplum sağlığının, kamu düzeninin ciddi şekilde
bozulmasına sebep olunacağı değcrlendirilmekte; bu maksaıla Büyükşehir s(atüsündeki 30 il
(Aılıına, Ankara, Aııl<ılva, Aı,ılın, Balıkcsir, Bursa, Denizli. Diııırlıakır, Eraııruın, Eskişehir,
Gcı:iıuııep, Hıııııv, İsıuııbıl. jııir, Kııhraııııuımııroş, Kars<,ri. Kıx,ııali, Koııı,<ı, Mulatııı, lı,lı.ınisa.
Munlin, ltersin, fu!uğlıı, Orclu, Sııkurı.a, Sruısuıı. ŞıınlıuıJıı, Tekirdu§, Trııbzou, Vıı) ilc
zongııldıık ili sıııırlarından kara, hava ve deniz vtıIu ile (roplu ulaşım aracı, özel araç ve vaya vb.}
yapılacak tünı giriy'çtkışların 03 Nisan 2020 Cuına günü saaı 24:00'den itibarcn l5 günlük süre
için geçici olarak durdurulacağı bildirilmektcdir.

içiş|eri Bakan!ığı iller idaresi Genel Müdür|üğünün 04/M/2o20 ıarihli ve 6237 sayılı yazısı ile
giriş-çıkışlan sınırlandınlan illerc/illerden girişaıkış yapılabilmesinin istisnaları belinilmiş r,e bu
istisnalar kapsamında olan kişiIer için valilik ve kaynıakamiık|arca "seyahaı izin Belgesi"
düz.enIeneceği bildirilmişıir.

ctıronaviriis (kovid-l9) salgınının yayılım hızı göz önüne a|ındığında bu salgındaı. ü]kemizi ve
vatandaşlarıınızı korumak ve salgının yayılmasını engelleıııek, toplunı sağlığl ve kamu düzenini
korumak iÇin ilimizdc bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınnrası ve ek
tcdbirlerin planlanınası/uygulanması gerekıiği değerlendirilmiş vc aşağıdaki ek tedbirlerin
alınmasl zarureti hisıl olmuştur, Bu kapsımda ilimiz 8enelinde. merkez, ilçe, belde ve köy
yerleşim yerlerinde;

MADDE l- 30 Büyükşehir ile Zon
kapsamında "Seyahat İzin Belgesi"

ilindc toplu ulaşımın durdurulması nedeniyle istisnalar
enen ancak hendi özel iıracı olmayan kişilerin seyahat
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edebilmelerinin temini için en fızla 20 (yirnıi) kişi kapasiteve sahip D2 vetki belgesi bulunın
araç|arın kullanılmasına müsaade edilcceğinden; ilimize giriş r,e çıkış vapan, transit _seçen
araç|arın. yetki bclge|erinin. ıaşıyabileccği yolcu kapasiıesinin 7r50 oranındaki yolcu sayısının.
araçtaki kişiler için düzenlenmiş "Seyahıl İzın Belgelerinin'' kontrol edilmesine. araçıaki tüm
kişilerin ,ıteş ö|çiimlerinin yapılmasına. ııcşi 37.5 ')C'nin aizcrindc o|ın kişilerin cn yakın sağlık
kuruluşuna yönlendirilmesine, D2 yetki belgesi oInıayan araçların ve seyahat izin belgesi
bulunmayan kişilerin seyahatlerine izin veri]meınesine, ge|<liği ilin valiliğine konu hıkkında bilgi
veriImesinc,

l\,lADDE 2- Bu kapsamdı gerekli olınısı. ihliyaç duyulnıası halinde: ilgili meslek odalırı r,eya
sektör temsilcileri ile işbirliği içinde kendi özel aracı olnııyıp seyıhat iziı belgesi düzenlenen
vatandaş|arın mağdur olmamaları için, düzenlenen seyahat izin belgesi sayısı. sev:ıhat günü,
güzergihı gibi hususlar gajz önünc alınarak İlinıiz Çoruııı Belediyesi Şehirlerarası Otobüs
Ternıinalinden gerekli araç temiııi ve planlırnıasının yapı|ınasına,

MADDE;l- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygu|anınasının ıakibi ile
koordinasyonunıın sağlanmasına.

IVtADDE 5. Alınan bu kaıarlırın. Belediye Başkanlıklarınca aıons sistcmiyle, İt/İlçe
Müftülük|eriıce cami hoparlörlerinden halkımıza duyurusrınun yapılnrasına.

i\{ADDE 6_ Bu karırın bilgi için Sağlıh Bakanlığına ı,e lçişleri Bııkanlığına, gereği için
Cımhuriyet Başsavcılığına, Çoruın Beledive BaşLantığına. İl Garnizon Koınutantığına, İl
Jandarma Komııtiınlıgıniı. II Emniycı MüdürIüğüne. İl Özel İdıresine. İI Tarını r,c ()rnıan

Mü<lürlüğüne, il Sıglık lvtııdtirlrığüne (HaIk Sağlığı Hizıııetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmet|eri
Başkınlığı. Kanru Hastaneleri Başkanlığı, Destek HiznıetIeri Bışkanlığıı, İl Milli Eğiıim
Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik || Mtidtirlıigtine. İl Müfıülüğülle, Çorunı organizc Sanayi
Bölge Müdürliiğiine, İl Basıır ve Halkla İlişkiIer Miidürlüğüne, llçe Kaymakamlıklarına, llçe ve
Belde Belediye Başkanlıklarına. Çorum Ticarcl vc Sanayi Odasına- Çorum Esnaf ve Sanalk:irlar
Odalan Birliğine gönderilmesine oy birliği iIe karar verilmişıir.
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LIADDE 3_ Alınan bu kararların; kolluk biriınleri tarafından koordinas1,on içerisinde hassasivetle
ıakip edilmesine, gerekli kontro| ve denetimlerin arıırılarak yapılmasına. uygulanmaıının
sağlanınasına.
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