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lll'ııııınıi llıl.ııssıhha \'1cclisi: l59.] saıılı ljınunıi llıl)ıssıhh;ı Kınıınıı'nııı 26. nıaddesinc istinaden^
\ar ın Vıli Musl ii ('ll: l ('I l}aşkanlıiıııtla. l i,1)-,l'2()](l ıarihinılc saaı 1-1:l)()'ıJa Ç'orum Valilik Binası
lı'Planıl Sılıınunılıı OlaĞlİ('Sr*Ü' ,ıl;riıl ıııplaıınıış. ü:iin(lenıindeki kontılar görüşülmüş ve
ışaiıdık ı lıı,ıı,lır a lınnı ışl ır:

iı. ı rıı,vıi Hıı.z-IssrHHA }ı},(,ı-i§i KARARı

ll A t)I)l'] l- (ıırtını Vcıeriııcr llckin,ılcri ()dasının l)6/04i2()]0 (arihli ve ]0l9/0_i savılI vazısında
belinilcn ıulctıç ilişkin ıılaı,irk: (-ıırınııı iriis ükOrid-t9ltedbirlcri kapsanıında iizcllikle acil veteriner
hckinılik hizıncılçrinin {d(,ğuır,]. zehirlcıınıc. acil ceırahi nıiidahalc \b. gibi) ).ai[ütlil€bilmesi için
ilimizde çalışıı tiim \eterincr hckinrlcriıı karanıina biilgelerine ıe diğer hölgelerc kolluk nezıretinde
uııiş ı c çıkı1 _ıapahı|ırıclcrinc.

|ltADDn J- lıııınsıi iircıiınin siirdiiriilebilir|iğinin sailanahiiıncsi amacır,la iliııizdc Vali
haşkanlı(lnrla llclcılire Llışkıııı. ll i)zel lt|ıırcsi (icncl Sckrı.,tcri. ll larıın lc ()rman Vtidürü. ll
\ağlıh !ltidiirıi ll \1,1l) !\1iitlüıii. ll(ıöç \lıiJürii. İI l-mnileı \1üdürii. ll Jandarma Kıınruıanı. Ziraaı
()darı [-laşkaııl. (,,ırın] I-sııal'rc Sanaıliılaı ()tlalarl t}irliği l}aşkanınln katılıınılIa bir "i\4evsiınlik
laı,lınsıl inıın (iüeii ['laı|anla rc K,ıırJinasııın Ktı»isıı,ınu" tll(ışıoftılmasüna- Krıııisvıınun aylıkıılıral ılıplallnıaıltlı tİj \cliı,elar\ı işlcı,ılltı,iniıı ll l'ırıın r§ ()rman Miidiirlüğü ıarafından

\ ilriilıiInlc.lnC.

a) \1crıııılil lırıııısal insan (iliçii l)lanlaına rc kııordinasrrıı kıınisytınu taratlndan ıarınısal
üreıitn kıpaslteriıiır kıırıınınısı \(.,'!e\a antrllması amacılla alınması gerekcn ıüm tedbirlcrin
Plaııl:ınırra,ına ıc ilgilı kurtıın ve kııruluşlar ilc ıneslck ııdalarınca eksi[siz tılarai ulgulanmasına.

h) ll dıŞlnılan karşı|anacak larınrsal insaıı ü]ücli ihti},actnın Mcvsiınlik -larımsal 
insan Gücü P|anlama

\( K (ıırrd ilıas\ ()ı Kı,nrislontı ıarafindan ıcspiı !,dilmcsine. hu ihıil,acın karşı lanabileceği Valiliklere
gcrçk li lıildiı,iııin r ıpılınasına.

cl liılcptc l'ıtılunulan Valiliklcrcc "larııııda İş.\racılığı \'iincınıeliği" hiiküınteri uıarınca "Aracı
liclı:csi" rcri|ııiş [işiler reıa işçi urııhıı tı.-ıısilcilcri \asıtası}la. ştlıirlcrarası sel,ahaı edecek tılan
nıcrsinıliL ıırını işçi leı,iı,ıin i liııizc ıiıişlerine izin r crilnıcsinc.

Ç) lliıııizc qclccck nıcısiııılil larııı,ı işçilcrinin. hcr iki il Valiliğinin birlikıc belirlereceği zaman<la.
harckcıc uı-çi|mcdcn iinct gcrckli sağlık konırollcrine tabi ıuıtıldukıan sonra toplu ıılaşınr araçları ile
{sur rcl lcşt irıııe kııra llaıına ıı1 gıııı olaı,ak ı ç ık ış ilinden ıransiı şekilde ilinı ize c,elmclcrine.

d) ( ıLış ilinrlen,ilçcıındcı
Uiidiirliiğii rerı liıpluın \n

_ ilolısı ı,ı,ıundıı vçıı lgınas]t
i _]l,llçc \a!lık Vlidürl(iğii üc\

sc,ı ahaı cıJcççL
ğ lıiı \4erkczlcri ı
izı ı|ası iıııınıiı hrı

kişilcr vc ıaşı.ıacak şotiirleı dihil. İllİ|çc Sağ|ık
aralından sağlık kalıılarından (llSYS r-b.) etde tedavi
lunanların t,ılulı tılnıatlıöının k()nlrt)l cdilnıe5inc. at. rıca

lıı ıı,ı \ı ull!l uii sai lıl

(

\1crle ,ı Ic
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ı,iııin ır !ıun ıiiı,dii
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i\,lAl)l)l: 2- lıı'ıınsal iiır,ıinıiıı kesinıır( (ıgramama§ı için gcı,e}i duı.ulan iısan giicünüı iincelikli
ıılıral ılimiz inıkıiılııı ilc karşı lı n ınaıı na. iliıniz içcrisindeki insan gücü iııkünları ilc
karŞılanamaması halind. irııcgliğin e ir ar illcı, (ılmak ii7crc diğe r ille rdcn ılc mevsimlik ıarım işçileri
ile ıııınısal iirtıiınin sürekliliğinin sağlanınasıniı- nıcvsiıırlik ıarım işçisi harckeıliliği kapsaınında
iıçilerin rııla çıkııtı illeriıı "çıkış ili". ıiürınısiıl ürcıinrc katkı §ağla_üJcağı ilinıizin ise "varış ili"
, ılınık Ithııl cılilnıcıinç.
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ıe\üsı!ıde,ıli.ınınJiı \aıi|ık l.}ıkanlığı'ııın ı:ı_rınrlııııış ııldtığu "Arukıaı llaşrııran ilasıalır İçin ()lası
K,,lid-|9 Vıkiı \ıırgıılıırıa Kılaıuztı" kıı||anı|arık sağlık kıınırııliinılcıı ıcç iıilınesiı,ıc. hcrhangi bir
\.)ru|] tc\nll cdilnıcıeulere ,,cııhal izin helı:esi rçrilıııcsi|ıc. ı\,t|ca scıahat sırasıııda Kovid_|9
hn\t lığlırdan l()runnıak ıınaç|ı ıırıılıcıl LuraIları içcrcn hilı:ilcndiıme lcrin vapılıı,ıasına. nıaskc ve
cldirtn kııllanınıının §a a lan ıı,ı.ısı ıüa.

}l^DD}. .l- lliııize ı:clcn nıcrsinıliL tarını işçilerinin konal lar acak lı rı alanların Mülga
llaŞbal.anlıQın ]()l7"6 tal ılı (ienclrc ilç belirlcı,ıcn tenıcl ihıi,ıaçlarıırıı ü:ideı,ilııesinc dair tedbirlerin
\il|ı! llrit( tlI.1ıl \irıi:ıaltınıırarılınıınınclııcllcnmcsi içingcrekli tedhirlerin dc a|ınnıasına.

ı) \lcısiıııliL laı,ııısal lnıaıı (iiicil l)laıılanıa ı,c lı tırrrd iırıısr ııı,ı koırıisıonu taral'ındırı siirecin
pl:rıılıırınasıııı ıe r iiııcı ilıne.ınc_

lı; \1cııınılik ııııııı ısçilctiniıı koı,ıık la1 ıe ak larl lcsi\,'kltnıc\ nlı,lçıdı[lırda !,atİk aralarının eı az l^j
(lıır lııitıılı ıılct|c i,| (iı| şe\ılde ıcılcşıiri|ı,ırcsiıc. sıısl.al ılaıılırda kişiler arası so§J-al izoIas:-oıı
ıııcıılcıinııı l(l] i\/ l.i ı,}lclrcl krırrıı]nıaslnın sağ la n ıı,ııısı lra- kapalı alanlarıı,ı slkllkla
hııiılııdırı|ııısııı lıarıılıııdırılaıııı\ııı isa ı],]c5ali,l!,rin cn az ,l'c[ ınctrc olacak şekilde arlırılmasına.

c) (adırlrI aı,a\ı ıııc§dllnin aüırıimasıılıı. brı ıollı rcrleşkc alaııında ncın vc ı5laklığın en aza
ınJirileccği (ırlaırıın (rlu§ıtırt|lDıasını.

§} ll.'llçe Sıulll \,liiı.liirlii}.lcIi \e lüıl]ıtlm sağlığı ınerkczleı,iıcc aksaıılıııadan gğı,ckli sağllk
lıiznıcılcrinin ı erilıncsiııc ı q dı,r am l ılığıırııı siığlıııınıasııra_

d| \lersını|iI lJı'ıın ıtçil(ıiııııı k,,niıklit(lık| ıı ,ıIınlurııı hclcılıre haşkaılıkIurı ic İl İ)zcI ldarcsi
larıliırtlaı,.liizcnIi r,e siiıelli ıılarak .lçzunti,klc c«lilnıcrinr,.

f) []clçdirç haşLanlıklırı ilc ll ()zcI ldaresı taralindan mçısimlik ıarım işçilerinin ıoplu tılarak
hıılıınJuklaıı ılanlafda n)ııt|üla tıi!alcl. hanv() ı:ibj ka|ıcI ı,ı,ra §c\]-ar alan|arın trluşıurıılmasına.
gcıckli hiircı \ırıli]ıItııır siı!lıırınirsıııa. ihıi},aç ıılnıası haliıdc bu aııaç|a AliAI) İ| \1üdüdiiğünün
ıııı lanlarıırJaıı liı r tla la ıı ı lnı iı s ın ı.

g1 l}cledile lıaşhanlıklaıı ilu ll ()zcl lrlaıesi larallndan. çı)cuklar icin tıltışıurtılacak alanlarının
ıçın ızliiiırc iil(l ain(n] ıcıilnıcsiııe.

ğ) ll llçı: \:ı!lık \,l iidiirlii\ lcıı. l'ııplıını Sıilıiı Verkczleri ıaraliııdan gehe. lııhusa. bebck. cncelliler
re (ıi ı.ı> iiuerı hıı,ı:ı lçr ıçin ıt,rckIi hılk sağlığı tedhirlcrinin iılııınıasıııııı sağlannıasına.

L \_7r\ /!

,.a

c) llclcdi)( haşkaılıklaıı ilc ll ()zcl lılıırcsi tııallndan- nrcvsiınlik ıırım işçilerinin v!, ailelerinin
}.ıııakIatlı\lııı alanlarda rc calışıııı ()niiıı,ı la [ında içilehiliıi Lullanılahilir ıeıerli nıiktarda ul,gun
.rılıııı İnsanı liikelim .\ınıçlı Sular llakLııda \'(iııctnıelik. lankcıle Içınc-Kullaıma Stıı,u Temini
llakkııila lchliğ hiikiinılı,riııcc ıcnriıı cdiIn]c5inc. gclcn kişilcrc \iin!,lik koııaklanan alaılarda su
[ılııaklıı,ııın ranınıla rclerincc sırbun Iıtı|tınmasının lcmin ediln,]esiııc. düzenli ıılarak kalı ve evse|
iıııklırıı h('ni|fdliııııı .ığ|ınıııııııııt \ç çc\rc koşullaı,ının irılcşıirilmesinc. İl'llçc Sağlık
\1iidürliilIttı l,}plu|ıı \aO||!r| \4crkczlcri üaralindan bu hususların ,ıerindç konırtıl cdilnıesinc.
Je ı] !'t lL'tı ı]}c\ine- gtrcLlı .ıı nıınııınt,lcrinin alııımiısıııa ıç analizlcrinin ı,apt ırı lnıası na. kolluk
l,ııı,inı lcı,iııet çcrrc uiiıcnliiinin sağ laı] ıı,] ıısııla.
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}'lADDH 5- Kış ı_rlıı,ındiı kı,ıııllrr,*'rr, illcı.tlcn haı,ı,aıı la rııı ı ııtlalnıak üzcrt lıaşka illr.re 1,aya va da
tüı(ılü)rlıı ı.lIiılıııı ııaçları_rlı ı.ıitleçch ıı|aıı '!(içcı,lcre". ilgiIi ıncrzuaıında bclirlcncn izinler alınmak
Lulı.lııla ()l \,lır.ı- ](}]{) ııı,ihindcn siınrı .,crııhııı izin bclgcsi ilc İliınize giriş r,e çıkışlarına nıüsaadğ
cı.lilmcsiıç-

M-ADDl:6- 1ııçılıklir işlieal .:deı kişilcrın taalil-cılcrinc ilgili me\,zualtnda getirilıjn kuralIara
urnıalırı haliııjc hcı,hangi hir kısıllaıııa llcıirilıne|nesinc^

}lADDE ?- (icrcl iırıçılurııı _tcıcksç ıiiçcrlcriıı şchirlcrarası inıikalt iıaşlamadan iiıce başta u|aşıın
ıraçliıı'ı ıılnriıh iizcıı: ilgili ckıpııranlarını ı.lczcnlı,kıc ctıirmcterinc r,ç kcndilı,,ri ile ilgili _uerckli sağlık
k(ınıı,(|llL,rini raPıırırıaltırııılr. sağlıklı ıı|rltılIltı,lnl he lıclcırrlirıı c leri le sevahaı izin helgesi almalarlna.
ıııı.ke rç çldıı cn ktıllanınıların.r

lİADl)t. ll- (iiiÇerlcr rc ırıçılaı,ıı ıiııiklcı,i ıcrlcrdc nıiiııkiin ııldtığııııca vcre| halkla ıemas
ülınc|ııelerı içıı tcrı--kli i;nlenılcı,in lııllııl hirıııılı.rincc a|ınııııısını.

lIADl)[ 9- \kaılalıı islit\\ (||1 ları nda htıltınrın rc araç sahiplcri ııralindaı l 1'l. ilc _v-ıkaına vapılan
ıırııç r ı[aıııa hiillilr1",,1,,,',,, ikinci bir ıaliııiııı kaı,lar geçici ıılarak lapaıılmasına.

}1Al)l)t. l(1-1)ı,ğırır ınrıhı (]l,()l ]üüüüa'-(ü| l)l-:(X,2 ıarihlcri arıısınılı {l1l_J() 1aş aıalığında) olııakla
hcnıhcr.

aı Kaiı'ıu ltlı'tlır] lc kurulıışlırında ıneınur. silzlcşıııeli pcrsoncl ve\a işçi \taıiisündc g(ircvlitılanların_

h) İ)zcl sckıiirdc düzcnli hir işc ıahip trlan vc stısıaI güvcnlik ka.rıı belgesi ile bu durııınu
l-.tl{clcr cn lcıin.

c) lırıırısıl iirgıiı'ııııı ,iiirtkliliii açırından iinı..nıli bir liınksirtıırı sahip olan rc ilIer aıasındaki
nlanlaı)ıi|. \(\.ıh;ıl \( kıın;tkIitına kııstı||ırı {}i,(1-1.]()]() ı rih r.c 6]ll] sarılı İçişlcri Bakanlıuı
(,ctıe lı,üıj\i ıl( (l(iıttIlı:ncn nıcırinılik tarıııı işçılcı,iniıı. 0.1.(l].:0]l) larih vı.6]__t5 sarılı savılı Bakanlık
(ieıelgcsj ıle ı:cıirilerı rı: ll l ııtııni llılzıssıhha §4eelisinin alıı,ıış oIduğu 0.1(}4i]020 tarihli vr,
](}]()'l7 \a\llı Kııarınııı l ınaJı.lesiıdc heliııilcn sokağa çıkını kısıılaıı,ıısından nı ua l' tııtıı lnra Iarı na.
bu i§li\n nln () |.(l |.]{X)] larihinden sıııırı dtığın|ara ( lll _\aşından kiiçi,ikleıe) ııygulannratnasına.

Çl §okaiı çılına rasuğındaıı ınua|' tutuliııı kişilerin isıisnı kap\aınında olduklarını kaııtlalacak
hcIgclcri riil'cLli ı.larak rıınlaıında hıılunıJıııırıalarını ıc ticnclinılcr sırasında bu beIueteri ibraz
clıne lcı,ıııç.

}'lADDI ll- ( ()[(,ııa\lfii5lç (Ktırid-l()l ıııiicıdelc kapsanıında lliıııizı: ırclçn \ç\a lraflsiı gcçccck
iıli]n itraç r,'liiriiniiı rıı|lk l.ııntrtı|iiniin ilinıiz gıriş ıc çıkış n,ıktalarında sığlık hirinıleriııcc alcş
iilÇiiınii ıalıılıı'ak. rlc§ı i?.i ( iizr,riııılc (\liınliıfa. iiksürlik ilc ncIçıs alına giiçliiğü bulunanlara vt,
hah\ç Lıınt| hıısıalıg.ı ilişlin \cllıptıınlaıln gılriildüğü kişi,'kişilerc gcçiş izni verilmemesine-

l'1.4Dl)f l2- lliı,ııızc qçlccck rcıt traıısiı gcçecck şolijIlc[in \tırl içindeki ıntıla 1cılerinde vc diğer
insanlarla lcın s halinde olabileccklcri hçr noktada maske lakmalarına. arıçlarında veterli miktıİda
ı»askc. ı.jc"cnli'kıan. lllun ıüıc leteL,cl gıda ınalzenıcsi bu ltıncluınra larına. bclirlenecck mola
rerlcı,inılç ı!11,1iı \ c ı,ıııc lcIı ııc. lııllu1 6'.'n.,'"r' ıaıalıııdan gerekli kontroI ve dencıim _rapılııasııa.

İf (,& 
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ihliraç qij|'iiInıcsi halini|ı: kolltık hiriıılerincc iiimiz sıırırı çıkışıııa kadar eskort eşliğinde 1olctıluk
cı |,üıç |criıı i n ıı(lannııstnı.

a) lliınizc !ı-lcn 'l iirk ulrtıkltı şoliirlcrin l1,1lçc Sağlık jVlaidür|iiğü. foplunı SaElığı i\,lerkezi
ıaralindan mııarenc ccjilmclerınc rc ıkaıncütihlarında lJ (on dön} uün siir«.ylc cv larantinasına
a l ııııııa laı,ıııı.

h) (;iinıı(il idaıclcıııec hclirltıı.,n rc ilinıizc bildirilcı. IiIkenıizc tiik tıırakacal vı: ilimizc gctccek
\c\,iı ıri|nsll ı:cÇcccL ııhıneı )1riiirlcrin gcçcccklcıi giizergİhlır rc:ızaıni sürcler. vııl duruınu. hara
§ildlorı. ı'ıiinlIiik itlaıesinJcli \()ğunlüık ı.luruınıı rh. htıstışlar dı giiz iiniindc brılundıırıılaı:ık
hcliı,lcnıniş ıı,iıçların ııııılı giizeruihlarınJa kolluk birinılı.,rı ile ll İlçc Sa*lık Nlüdiirlükleri. l()ftlıınl
\ağlıiı \4ı,rkezı taralindın gerckli sığlık ıc giivcılik tcdbirlcrinin alınırıasına.

e} \ı,llul hıı'ııılcıı ıarılııdıın rapılan ktıııtı,ı,l vc dcncıiııılcrdc sii/ lonu§u ıabancı ştıtörlerden zarurı
hıllı.,r rlışını.iı dtırak|aıırı rc hcklcnıc raJ,ııırıcallarınu ilişkin İçişicri Bıkanlığı birimlerince alıııan
l aah hiiı tıanıc\ c ıc iiiliinıliilüklcrinı: ııınıadıkları ıcspiı cdilcn kişilcr hakkında. İl Lnınil,cı
\lüdiilliigii il lılı1l;111n;1 Nı,lr)ul,ılllt ı ııı,ı|indın i"lkcıni,,e uirış rıpıliı \lnlr kaPl5lllllı hulunduğu ilin
\]ıliliuiııc ıe lçisicri []ılınlıiııı !:cıekli hildiı,inıin ıupılınasııra.

tl} l l[cıııız tçısınıJıın ıcılircl arz cd(ıı ilaç. tıbbi ınalzı:mc rc qıda ınaddeleri taşıvan yubancı
JIaçların tı,liiIlcıin ilinıize girişlcrindc ucı,cIlı sığlıL m rıaı ene s i: kt,ın(rı.ılleri 1apılnıak vc gcrckli
l\lIu\tl(ıl ıctlblrleri .ı|ı'ııık şırıı ilc lJ ıiıı diinü giinliik ı.arıntina siiresi bcklcnınedcn izin
ı criItlr(,ıtıe.

MADl)F. lJ- l)1.0i-]0{)ı) §(i|lr;ı\l d()ğlnlış, tlıığıışl3n _ra dı stıntadan herhangi hir htısıalık vcya kaza
\t!!]uerü heJ(jl]sğl. zil,ıinscl. ı,uhıal. dulı.ısal rc s<ıır,al ıclilcrini kıvhctıniş. ıiinli.ik hal,ııın alışılnılş.
ıtlrar cılcn terekieı'ini iiııeınli iilçiidc kendi başına \erine sclifcııcn]esi net|eıi_r,le başkalarının
ı.lÇııçiinç scıeksininı dıılın biıt'r lcıin ıızıın sürç kapalı alandı kulınasınıı ruhsal ıe lizikscl olarak
ıailılları iizcıindı: ,ı|uşlıırahilcegği ınıhıeıı,,,l ıılııııısıızluklaıın rlikkatc alınnıası neıiccsinde: oıizm_
ıiıı nlenlal relartlaıır,ıı. ılrıwn sendııruııırı gihi ıınısı kıınç|n,,u, "Öz..l (iereksiniıni" tılan çççg|i ua

1ıcııçlcı,ıırı ızin cb.,\,c}-n \c}a tıakıcıları rcIakaıinde. rahatJrı7ltklarını kanıtIar,ıcı rapıır vb. bclgcleri
ııınındı htıltıntltıııııaL. cnli:ksirıın ı.arılınııııı cngellclecck u\{ttn şartlar| \,erinc geıimıek. so§yal
ıılcsıli' lrurılııı;ı riaıcl cıınt,L ıe ııruslc kııllınıraL, el ıcnıizliği vc hijl.ene ur,ıııak koşulu ile
ikııııcılcrinı,icn çıkırıalaı,ına. parl rc bahçclcrdı, dolaşmalarına aını il sınırları içinıtc aıaçla seyahaı
cıme lerınc ızin rerilnıcsine. içışlcri tlaLanlıĞınln {}j;(,.1 ]():() ıarihli ve Ii.62_i5 sa;-ılı Geneigesi
Iapııııııııdalı ll l nırınıi liı17ısııhha !leçIisiniıı almış olduğu 0.'];0-1,'1nrO tarihli ı,r.2()20i l7 sa;--ılı
kır;rrının l ıııaddesinde helirıilen kısıtIaır,ıiılıı.clan ınuaf ıuııılmıılarııııı.

ltADl)E l{- ( rıt'ıınarlriis (N()\iJ,lqi h;ıstalığı nedcııiılc lıalalını karbedcn kişilcrin vıkanınası
c.nısını,lı tlıgcı cnli,ksir,ın h.ısıalıklarııilaıı (i(ılı\ı ha}alını ka}belnliş kişilerin cenazeterinde ıılduğu
gılıı gassalların kişiscI h,,ıttıttetr ckipman k tı llıırııı alarııa. kullanılaıı Lişisel lrırunnıa malzcn.ıclcrin
ııbhı iııı[ htıltııuna itltInltrsına. ,:cnazcnin rı\annrası sıınıasıııda Onalnln teıniZliğinin ve
ılçzçnlı'ksir,ltltltıLln \aı]lllT]il§ılıit. ccnazcIetiıı _ı ıkaııırııısl srıırısında n(rnnü| bir şekilde
lcllnlcnehılcecği. ceıazc tıırhiIstna ktınrılıı,ıısııa ııerck ıılııııdığı. dctin verine sıandan biı. tabutla
ıaŞlnrhilcçcil ıç kcli'nı ilc iızcl lıiı-ıııczırlığiı ucr!,k ü_lLıvulmadan_ tlelin ycrinc kircç scrpilmcsi gibi
hir ledbiı,c ueıc[ ıılırıaıian nı)rıııal |)lcıar||k ıılanına defnedilcbilcccğinc
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MADDl- t 7- 1lının [ıtı kaıaı,|ıı,ııı
krıı-diıası,,ntıntıtı ıitğ|aırırıasını.

l,.(,.
(,()Rt }t VAı-İı.İ(;i
iı saglık ıl ııdıi rlııiti

llçc Kalııakanılıklarıncı ılçelcırlc ı.ıvgu lanmasının ıakibi ilc

}1Al)D}- l5- 
^ilç. 

\ılışnıiı rç \ıırra| |liunıçtlçt [Jakan|ığı (-tıcıL lliznıcı|cıi (icıcl iVltidiir|üğiinün
{l?,1)J '(|1{) larihli l ()]l{ll? sa.,,ılı "(iıcuk Kıırııluşları llakkında Vılilikler 'l'araflndan Alınacak
(hılcn]l,jr" k()lıulu \a/lsl PeıTgi ilinıi,,,d. çoeuI baklııı kuruluşlarındaki +id staıiisıindeki personelin
ı ırdirı ııstılii çalışııa sisıcıniııiıı 5 lhc§) lıiin ıılaıak bcliılcnnıesiıc.

llADl)E l6- Ailc. (alışına rc \()s\al lliznrcllL,r Bakanlığı [_nucIli şc Yaşlı }Iizmetleri Cenel
\1iidiirliiğiintin 0ll'(1.1 ]()](} ıarihli j5 ıarılı "('()VlD-|9 Salg|n Si.ircsincc Bakım Kuruluşları
|'cı,sıınclinııı .\ırılışlıı,ı llk-'- kı,ntıltı razısı gcrcği: ilin,ıiz,dc hizmeı ıcıcı ilgili BakanIığa bağlı bakını
ItırtılışIaıı ılç ii.ıtl huzıırçı i. ıışlı hakııı ını:ıkezlı,ri ıc iizcl cnııclli bakıın kuruluşlarında çalışmakta
.ılaıı_ hakııı \c \aa||l hılıı,ıflı \crcn [c[\()nclin ikinci hir tııııc kadar isı iIa,]siizIcşnıe 1.:shinc izin
r cı,ılıııenrcıiııe

h,\R^R l,.1RıH ı
K.\R.{ R \()

l'c |h ( cı ın ( \l

: llllr1/21l2ll
: }ll2lli?ll

}1^l)Dl. l!l- ,\lınaı lııı kararlaıın. Hclcdi_ı,c llaşkaıı|ıklarıııeiı aııı,,ns sislcmiı lc. lli İlçı;
\1iitiiiliiLleriııcç canıi hıılııırliirlcrindgn lralkııııızı clrıytırusuırııır \apılı],üastoa.

!tADDt] l9- liu [,ıı,aı,ın hilgi ıçin Sığlık [}ıkaıılığına ıc lçişlcri l]akın|ığına. gcrcği için ('ıııum
Ilclcıliıı, BıışlııııJııııııı. ll (ıırııı./i)ıı K(,ır,]üılaırlıiıı]i.t. İl .laııdiıı,ını Kıııntılanlıiına. II l-ınnircı
\1üJiirlıiıiiııc. ll ()zci ldırcsinc. ll lııını rç (»l»an \1iidürlaiğiinu. ll Sağlık Miidüı,ltiğiinc (}Jalk
\:ıilıiı lli.ınıcılı,ıi tlaşlınlıiı. \atlıl lliznıttlcri Başkınlıiı. Kınıı.ı llısıancleri l3aşkanlıiı_ l)esıek
llızıırcılerı li !Lınlıiı). İl \lıllı l!ıııııı Vüdüü,lüiüt]ı:. (c\[ç ıe !chircilik ll \lüdürlüğiitıc. ll
\{iitiiiliiğiinc. Aile. (ıılışnıa ıc \ı,ırıl tlizıncıtuı,İ| \4tidürltiitınc. ('orum ()rganize Sanalı Bölgc
\liidiiIliiiüıı(. ll l}ıısııı rç llalklu llişkilcı Viidiirlti!üıc. llçe lıel ıııakam lıklarıııa. llçc ıc l]eldc
t}clediıc l}aşkanlıllarıııa. ( orunı licaıcı vc Saııari ()dasıııa. Çoıtını [isnal'ye Sanatkarlar (Xaları
llırliginç, ,/iı,aaı ()dası [laşkanlığına uiindcrilııcsine o,ı birliği ile karar verilnıiştir.
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