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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL başkanlığında
21.03.2020 tarihinde toplanarak;
1- Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit edam eden ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından panda mı olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından
ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık
Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda;
2- Asker alma süreci kapsamında askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu
olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği bu durumun ise salgın riskini artıracağı
değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerin 21.03.2020 tarih ve18:00’dan durdurulmasına,
3- Ancak 65 ve üzeri yaşındaki vatandaşlarımız ile Kronik rahatsızlıkları olan
vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal haraketliliğin içine girmekte;
Halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu
taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendilerini hem de toplu sağlığı açısından risk
oluşturmasına devam etmektedirler Bu vatandaşlarımızın 21.03.2020 tarih 24:00 dan dan
itibaren Sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,
4- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını
karşılayamayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan
vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığımız
Başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasına;
5- İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanı, Kaymakamımız tarafından
belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, Kızılay ve ihtiyaç
duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacaktır.
6- İlçemiz Kaymakamlığımız tarafından 65 yaş ve üzeri kronik vatandaşlarımızın
sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır.
İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156
numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildireceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli
hizmetlerin üretilmesi ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri
kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecektir.
7- Vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında bir çok
kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak; vatandaşlarımız
açısından riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin
faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi saat 18.00 saati itibariyle faaliyetlerinin geçici süreliğine
durdurulmasına; kolluk kuvvetleri tarafından takiplerinin yapılmasına;
8- İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri
21.03.2020 cumartesi günü saat 24.00 itibari ile sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde
müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceklerdir. Bu nedenle tüm lokanta ve
restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu
alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacaktır. Takibinin kolluk
kuvvetleri tarafından yapılacaktır.
9- Daha önceki aylarda alınan kararların devamına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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