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İ:dİıne İ1 Umunıi Hığıssıhlıa fuie.clişi ü7"ü3.:ü3l giuıü şaat 21:3ü'clo Halk §ağlığı
HianıŞtleri Başkaıılığı Dı,. üiılden YÖnÜrı.x l'oplanıı Saloııu,nda yali yardııı"ıcısı §*yın
ür, Yusuf Grş l- nn başkaııl ı ğı nclı teıplaı:ııııı ştır.

KARARLAR

Korrrnavirüs iCııviıİ-l ü) sa}gınıııııı topluıı sağlığı y* kaıııu diiıeni açısından
uluŞturduğu riski yünetme" sıısynl izoiai;J,oıııı t*miıı. tlziki mesaibyi kıııunıa vc hastalığın

YaYıIın'ı hızını konlrol nltında tlıımft aııacı,vla §ağiık Bal*anlığı ve Kırrıınavinis Bi]im
Kurulunun üngrİleri. §ayın Cuınhrırbaşkaııımızın tş]imatları doğrulıusunda birçiik tedL,ir
kararı slı nerak çl.gularnnya g*çirilmi şllr,

§u kaPsamda ül,ü3"2ü2t tarihinde tnplanan üun,ıhıırbaşkaniığı Ksbinesinde alınan
kararlaıJa kıntrollü nornıalleşnıe döııenıi ıı]nrak ad.lanılırılan il]erin bıelirlennriş kriıerler
doğruİtıısunda dilşiik. örta. yük§§k ve çok yiiksek risklj ıılnrak dörı grııba a.vrıiı:lığı ı,e il bazlı
teılhirierin ıİe bu risk grup}arına göre kliıimıiiği .ışni bir sürec* girilnıiştir. i}rı stiıeçte
İlimiz,v..iikıek riskli iller gurıılıunda y*r alnııştır.

1. Kamıı ve özel biitiin açık ve kapalı spor salonları iie t]tnesş saişniarınııı ve §pçr
ınerkeılşrinin ye.ıi hir karar alınınca3,a kadar kapatılnıasına,

:"İlinıiz geneliııdeki ibaliyeı gti§teıeır kamu y"a ıla tin*l iı}-ınmı şlnıaksızıı"ı tüm
HururŞvi. §akınıevi, Rehatıilitasyıın Merkezlçri ı,e .,\ile üanışırıaıı]ık Merkşzileri" Konuk
ğvlgri ve §.dinıç Çocı.ık §ı,[eri Koordinasyçıı Mşrkezi fu{üdiııtüğü { Baıış Çncıık üvi, Şuie
Çlocuh Evi, Kırlipınıır Çlç{rtıl( iiı,i" Nergis Çrıcııh ğvi" §şroz Çtıcuk ğvi. Tuırca Çeitıık Evi.
]§ilüfbr Çocuk Evi. §üloğlu Çnuuk §ı,i. üiiııeş (Jı,ıcuk i.ı,i. \{*riç çocuk Evi. \{erkşz
Ço*uk Evi. L,İimaı Siııaıı Çoı:uk ir,i. §erhat Çocıık §r,i. i:atih Ço*uk EviJ, §,lelahat L.{uluşi
Dateniıı Çşçuk §vi, Eıiirne Merkez iiıızıırevi lvlüdilrliığti, §iile,vbe Şefik Öztürk }{ıızııreı.i
}"aŞlı İ}akım ı'e Rslıabiiilasyı:ın Merkeei §,l.üdürtüğü. t-izuııküpni Bakıııı Rehabiiitasl.öıı v*
Aİİe DaııŞıııa §{erke:ıi Müdürlüğü. Öz*ıl Haı,ıilb ;\ğl,ıiz Bakım Meıkezi. Özel Yeni Hayat
Bakını Merkezi, Özti Keşan ilgi Bakım Merkgzi" Özel Altın Kalpier Bakıııı Merkezi, Ka.dııı
K*nuk §r'i fuiüdüriiiğii} Cauid-lğ Fandşnıisi açısındnn (izellikti Lıirim]er kapsanııııda olup
A*Şid-İü yıyılıınxııır *ııgelirıınıesi için bu kurunılar,Cn çalışan peısonelin l4 giiıılük sabiı
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vardiyaya bşlamadan 2 gün önce Milli Eğiıinı Müdürlüğüne bağIı yatılı eğitim kurumlarına
alınarak PCR testi yapıimasına. test yapıldıktan scınra iki gün süre ile yunran çıkmaksızın
tğst sönucu negatif olaıı personelin l4 gıiıılük satıit ı,ardiyal,a Lıaşlaınalarına. sabit vardiyal,a
başladıkları 5. gün PCR ıestinin ka]ciırılnıasıııa.

3. Edime ili ]V(erkez ilçede liaalirveı gösteren ça.v ı:ıcaklarıııın 08i03/2021 tarihi itibanyla
iki lıafta süre ile faaliyetlerinin geçici olarak durdurulnıasına.

4. İlinıizde faaliyet gö§ıereı1 Cmyan Bayileri vğ şan§ oyunları bayilerinin içlerinde
sadece bir kişi,ve hiemet veıilıııesine. dükkan önündeki ve içindeki tezgah ve masaların
kaldırılmaşına kalemlc,riıı rıı-tak kullaııılıııasıııa ıırüsaade ediInıenıesine.

5, Kısıtlamanın olduğu giiıı ve şaatlerde pakeı scrı,is hieıneıi veren lııkanta \,ğ

ciğercilerin önünde bekleme ıımaçiı bulunan nriı§a vğ sandal_v*ierin kaldırılmasına.

6, Kısıtlaıxanın oldıığıı gtin ve §ğıatleı:de çi{içİleriıı, tarınısal fuaIiyetieriııi yerİne

getirebilmeleri için çiftçi beigesi vey,a ÇK§ belgclerini yanınıia hulundurarak. saaı 09.3ü

önçesi ı.,e 17.ü0 sönrasl ikaıneıgahı ile çiftçilik üali1.,etleriııiu yapıldığı güzergahıa giciip

gelebiinıelerine. ilçe sıı:ıııları dışıııda hıılgesi olduğunu lıeü-an edenlerin belgelerini biraz

etııe leri ııin zcırunl u hale geıi ri l ıııesi ııe,

7. Sokağa çıkrna ,v*asağının olduğu Pa;ıar giinleriı-ıde akar_ıakıt istas1:onlan ve alışveriş

nıerkezlerinde bu]uıan araç 1,ıkama nokialarıırııı kapal ı olırıasına.

8. Ternıinailerde Hli§ kodu sorgulaırınasına, },lL.S kıııilarının kinılikle birlikte kontroi

eıdilnıesiııe. ul,gulamanın 08/0ji20:l ıarihi iıibaııi,la lıaşlaıılıııasıııa.

9. İlçeler arası ıılaşım araçlarıııın };50 kapasitc ilı, hizmet veııııesiıre ve bu

ııygulamalann işlğtıno s*hipleri ı.araliııdaıı kayıt alüıııa alınııııu;ına vğ ul,gulamanın

08i03/20? l tarjhi itibarıyla bşlaıılmasına.

10.Vaka çıkan apartıııanlarda. sitelerde ve köylerde !,aşa},an öğreııcilerin l0 giin süre

ile okuia gitmemesine, ı:kullarıja hrılunaıı sp*r salonlarınıt,} ikinei bir enıre kadar kapalı

1utulınasıııa.

İlimiz Merkez ilçede buiuııaıı ve poz-itif ı,aka çıkan Mithatpaşa İlkokulu. lvteriç

İlkokulu, Edinıe Mesleki ve T'eknik Anadolu Lisesi, Enıel Özgür Subaşıa1" Ivlesleki ve

Teknik ı\naılolu t,isesi. Özel §a{ır Anadolu Lisesi. Seıiıaı İllXn N4esleki vç Teknik

Anadolu Lisesi'nin nlğvcut tluıunı i1.,ilcşincel,e ve ,veııi [ıir karar alınıncaya kadar

kaptrtılıııasına, belirtilen liselerde planlanan sınavların okullarda yoğunluk oluşturmayacak

şekilde ve tğitinı kurunıiannda hiil,en şaı,tl&rının sağlaıı.nrasıııa ı,e Sağlık Bakaıılığı ( tıvid-

l 9 salgın ve yönetinı Rehberi doğrulıusu.ııda gerçekleşii ri }ıııesiııe.

Şükrtipaşa Mahallesinıieki vaka yıığunluğu nedeni i]e Va}i Fahri Yüce| İlkcıkulu,

Zübey-de llanını Anaokulu. 75.Yıl İlkokulunun, Yeniimareı lv{ahallesinde izleneıı \,akn artışı

ııedeni ile Ticaret Borsası İlkokıılunıın dunım mevcuı dıırıınr i5,,ileşinceye ve ,veni bir karar

alı nıncıl,a kadar kapatılmasııra.
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Bu çeı.çevede;

1, i] Uınuıni İ'{ıfıssıhha Krırulu'nun aldığı kararlara uyuimanıası haliııde vş iıer
seibıinde ayn &yrıolmak iizere;

İ, Umunıi §ıfrısŞıhha Kaııuüu'nun 282. ınaıiılesigereğince iriari para üeza§ı,
İİ, Kabahgtl§r Kanunıı'nuıı ^jJ, macidçsi gereğince, İC*l p** ü}ğz&§ı uyguianmasıııan
İİİ, Türk Üeaq KanuüLı'iıun Bulaşıcı Hasta]ıklnro ilişklıı Tçdbir]ere aynn Daı,ıaüma

bnŞİıklı ]95, maddesinde Yer alşn "... }etki]i nıakaıırjarta alınşn ısdbirlers uyffiayan kişi, iki
'' iıiikıııüi uyarınca. bu hiikme uymayan

kiŞiİeriıı, haklarında gerekli aılli işliınıler takıiir ve jfb edilmek iizere aıJli makamiara
bildiriln*sina.

İl Uınunıi HıfeıŞsıİılra Kurıılumuaü}a. 544i xayılı İl İıiareşi Kaııunu,nunl lıJC nıaddesi
ve 1593 saYılı Unıunıi Hıftıssıhlıa Kanun§'nun ]7. şç ?2. maıideleri uyarınca, ü7.ü3.?031
ıarihinde"
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