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MADDE l0_ Alınan bu kararların, İlçc Kaymakamlıklannca ilçelerde uvgulanmasının ıakibi ile
koordinasyonunun sağlanmasına.

iuADDE t1_ Alınan bu kararların, Bclcdiye Başkanllklarınca anons sistenıi_"-le. il/ilçe IvJüftülükİerince

cami hoparlörlerinden halkıınıza duyutısunun yapılmasına.

IvıADDE l2_ Bu kararın bi|gi için Sağlık BakanIığına ve İçişleri Bakan|ığına. gereği için Bankacılık
Düzenleme vc Deneıleme Kurumuna, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına. Çorum Belediye Başkanlığını. İl

Camizon KomutanIığına. İlJandarma Ktımuıanlığına. İl Eınnil.,el Müdürlüğüne. İl Özel İdaresine. İI Tarım
ve orman Müdiirlüğiine. iı Sagiık Mııdtırıığüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağ|ık Hizmetleıi
Başkantığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek ilizmeıleri Başkanlığ1.1. il Milli Eğitim lvlüdürlüğüne,

Çevre ve Şehiıcilik iı Mıdıırıııgüne. il Mtıfti,ıltıgtıne, il Afet r.e Aciİ Durum Müdürlüğüne. Ticaret İl

Müdürltiğüne. Çorum orgaııize Sanayi Bölge Müdürlüğüne. il Basın re Halkla ilişkiler Müdürlüğüne. ilçe
Ka)rynakamlık|aıına. İlçe ve Beide Belediye Başkanlıkiarına, Çorum Esnaf ve Sanatkirlar Odalaıı
Birliğine. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Kızılay Çorum Şubesine gönderilmesiıe oy birliği
iIe karar verilmiştir.
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