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ll { nıtlııı llılzıssıhha \4cclisi: li9j rırılı t;mııırıa llıl)ıssıhha Kanıınu'ııun 2{ı. ırradtlcsine
isııııadtı. \ııın !ıli \lııstula ('lljf( l l}aşkınlıiındı. lü6,{).t,]0]() tııihindc saat l0:00'ıla Valilik
IJinı\ı l(üplanıı \altııında ()l.AĞAN(STİ' ,,lır.ık ıııplannıış. uünilcnıindeki hıınular giiriişülnıüş
ı t ışaiıdakı kararlaı, ıı|ııııııışlıı

('iıı'in \\ıhan kcıııındc haşlııaıı (-ıırııırar iı.iis (Kıııid-l9t salıını. hirçtık iilkcdc hızla _rııılını
tii\ıcrcrel ıüın diin\a\ı ıchdiı cımeıç Jcranı eınıektc. bıı salgın Diinla Sağlık ()rg(itü ıaralindan
1,ıaııdcııı ı,ılaral ıiığlcndirilııcktcü.liı.

lçiş|erı [lahlııılııiı lllcr ldargsi (ıt,nel Miidürlüğüniin (ı5l()4/:02() ıarihli ve 6240 sal,ılı "Sokak
Ilarrunlaıı' Itııılıı razısınıia: ('ıırıınaririis (Kovid-l9} salgıııının ıııplun,ı sağlıiı açısından
ııluşlurdıi!ıı ıırki 'ı i'ıırçlcbilıııc[. sııs,ıal harekeıliliği r!. in§aıılar arası lcmast azalırrrak sosyal
|./lı|.ls\()tıt| lç\l\ çtlııck amacılla l,ıııgiinc kadar hirçok tedhirin ılındığı. sosval izolas.r.onu büyük
ı)raııdı l§\l\ çdc|l htI ledhir|c|,Ic in_sıı|ırtn ıtıplu olarak bıılun«|ukları alanlarln kOnırOt alılna
ılındığı. hıı ııınıç|ı lııkrrıtı. rerıııı,ııı. kat'cıcrıı gitıi _rilr,cek içcccL serı.isi yapılan !erlerdc dc
geÇiti .'ln111 Llrıllanıılara gidildiği. ıı,sıırl izıılastonun sağlaıııııısı anıacı),la ı:iindı:lik ı,aşamın
ıılauan ktışullaıııııı ılciişnrcsi rc riıcçck içccck scı,r,isi )aptlaıı )erlerin tlikctiın kapasitesinin
ılüŞnlc.ı ıcrlcıirlc lıaşlu lıırrraıı tıarınakları ıılııak iizerc. artık ıileccklerıJen heslcncn sokak
lrıırlınları iıç!\ıııdatı vııcecl htılu,ıakıa utıı,lııkIar olıı§ıııiıı re htı ııı:ılenlc sokak hal.vanlarının da
lı.t\illlııl|] ı,Iunıııız elk ilcnJiiı hçlinilıııckıı,diı., Bıı kapsamda:

MAl)l)F. l- llııırıudc lıaşla hırrın hırıııakları tılınak üzerc park. bahçe gibi sokak lıalvanlarının
\itşaln .ılanlıl'lırdiı tc§Piı c(lilcçüjl ıl(jklalara tlclcdil,c lJaşkanlığınca düzenli ()larak ma11ıa. }eın.riıctcl rc ırı hıralılınasııııı, ıhli.ııç dıırıılaı ılııılaıın dezenll.kıe cdilııcsinc.

!l,{l)l)E !- Bclcdiıe llaşkıılıiı rc İ:ıı,ıııı 1c ()rnlan il rlüdürlüğü taratindan sokak
harvanIarItıllt,aglıL iluruınlarıııln. }it|anl aİanı sıhhi şarııartnlır k()ntroI adilmcsine. ıespit edilen
cksikliklcrın ııderilını,sinc_ lıu kırııııdıı gcı.ckli lüır.ı önlemlerin alınmasııa.

MADl)}. J- llimizılc 1lali.!cl giistcrcı,] resıııi vc iizcl krııuıı vc ktıı,ulıışlar ıaralindan: ıı.ıuıfak ve
renlckhaııÇlÇtıııdc ()rta'"a çıkaca\. ıııkak haı ı aıılaıı tarafınılan ıükeıilebilecek viı,c.cek anıklarının
[tcicı.liıc lJaşkanlıiı ile ilctişinıc ucçilcrck tcspiı cditen yaşam alanlarına ulaşıırılmasInın
\aİlannınsına

}lAl)t)E ,l, Valand şların da htı kıınıılali lrassasir eı lcrin in antırılınaliı için Bcledilc Başkanlığı
ıtfalindan ınııns sisıcnıir lc halka Qcrckli ıltılrırunıın ıapıiınasına.

}tADl)F, i- Bıı l,ınııda lıııstasircl (iisıeren xıkal hı_ırınlaıı için rardıın \apnrak isıe_\.en
r a la ıı<iaşları ıı |ııanıa. \cı1 ıc rir,çceL rartiınılarını. IJelcdire Baş[anlı§ı ile iletişiıne oaçr.,ak,a
llclcdilc l)ışkaılıiı giirer lilcrine (çslim ctİrek §ureti\le vapmalarlna.

l

I

I

lı

İ

İ

-/i-j_-\

6fffi\y

llirÇıı[ ülketlc,,ldıı!ı gihı iilkcnıizdç dc iısın hıvaıı ıçısından \t)n derccc tehlikcIi olan yeni ıip
( ııı'ıınaı'iriiı tKr,ıid-l9) §aluıırı ncdenı\ l!, ıiiııı dlinyada cın kayhı rc vaka sayısı anmava devanı
ctln§kıeJir (1ırt)na\i i:, (N(,\ld-l9} tiriisiiİi,ilı cn tcnıcl iilelIiıi. llziksel ıcn.ıas. hava _volu vh.
rı,Ilaı,lı çııl hızlı hıılışı,ıası rc çn|i,kıt iırsaıı sııl ısıııııı çı)k hıılı a n]asıdtf.
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}lADl)t] 6- ,\lıntın hu kıı-arlaıııı. llçc Karnıakaınlıklarıırca ilçelerde uvqulannıasının takitıi ile
Itl(ltdinas\ t,,n ılnu|ı sağlıı n ın ası ır;r.

\lAl)l)l. ,-- \lııiıır hıı kaıarlarıı. l}elcıliıc Başkın|ıklarınca anons sistcıniıle. illilçe
\liiliiiliiklcrınet cııni h( )pıı.li;ı,lc r!ııdcn hiılkımızı dııı tırtısıının 1apılı,ııasına.

YAODl. tl_ l-|ıı kararın lıilgi için \ailıl llılanlıiıııa ıc İçiş|cri BakanIığına_ gcreği için Çoruın
llclcıJırc l}uşLınlı!ıııı. ll (ıurnizıın Kıııılrııınlığını. ll Jandarnıa K(lmıllan Ilğlna. ll Hmnilct
\,liidiirliiğiine_ ll ()zeI ldarcsinc_ ll faıınl r., ()rlnan Müdürlüğiinc. il sağllk |\,ludürlüğüne (Halk
\ağlığı llıznıeılcıi [}aşkaılığı. \aglık llizını:llcri Başkanlığı. Kanıu llasıaneleri tJaşkanlığı.
l)trslck llizıneılcri |}aş|anlığı). il Milli ll!ilim Vıidiirliiğünc. ('cvıe vc Şehircilik il \ııdıirlııgılne.
ll VüliiiIiiğiinc, ( (,ntııl ()rsani/. \anıııi Biilge Müdürlüğlinc. İl Basın ıç ü-lalkla İlişkilcr
\,l iidiirliiğiiıc llçc KarnıakıııılıhIaı,ını. İlçc ıc l]cldc Bclcdirc l}ışkanlıklarına. (iırum ]'icaıet ve
\anarı{)ılıstnı.(ııı,tırıılsıııi'rcSınıll.ıirlıı,()dıları[}irliğincgiindt-rilınesincol,birliği ile karar
r crilııı ışliı,
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