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Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insarı hayatı açrsından son derece tehlikeli olan
yeni tip Coronavirüs (Coviıi-i9) saigıru nedeniyie can kaybı ve vaka sayısı artmaya clevam
etmektedir.

Devletimiz tiim kuıumları ile bu salgının yayılnrasrnr ve vatandaşlanmrzın hayatlannı
tehdit etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durduruLnası başta olmak
izere birçok tedbir almakta, bu kapsamda uyılması gereken kuralları belirleyerek
vatandaşlanmız|a paylaşmakiadır. Yaşarıan salgrnın bir an önce errgellenmesi için alınan
tedbirlere istisnasız uyulması büytik önem arz etmektedir.

Sayın Valimiz Hiiseyin AKSOY Başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin
katıiımı iie 04.04.2020 Cumariesi saat l4.00'de gerçekieştiriien 2020l 02 Kocaeii İil Pan«iemi İi
Koordinasyon Kurulu toplarrhsında alrnan tavsiye kaı,arlanrrı değerlendirmek ve ilimizde yeııi tip
coronavirüs (covid-l9) ile mücadele çalışmalan kapsamında alınabilecek ilave tedbirleri
planlamak amacıyla, 1593 saylı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden, İ1

Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca gerçekleştirilen olağanüstii görüşmede aşağıdaki kararlar
alırrmrştır:

KARARLAR:

|- 04.04.2020 Cumartesi gtinü saat l4.00'de Sayın Valimiz Hüseyin AI§OY Başkanlığında
gerçekleştirilen 2020102 Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda alınan tavsiye kararlan
gereğince,

a- Yeni tip coronavirüs (covid-l9) ile mücadele çalışmalan kapsamında enfeksiyon
kontroltinü arttırmak için, İü geıreliırde uygulaırmak tizere maıket girişleriırde
mi§terilerin kullanıma yönelik el dezenfektanı bulundurulmasınrn sağlanmasrna,

b- 03.04.2020 taıih ve 2020ll9 saylı Il Umumi Hıfzıssıhha Kurul karan gereğince,
Ilimiz geneli ttim ilçelerimizde pazaı yer|erine, vatandaşlanmrzın maske ile girme
zorunluluğu getirilmiş olup, vatandaşlanmrzrn ilgili maske ihtiyacının ilçe belediyeleri
tarafindan karşılanmasrna,

2- 03.04.2020 tarilr ve 2020l|9 sayılı İ Umumi Hıfzıssıhha Kurul karan ile,İl
srnrrlanmrzdan kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özei araç ve yaya vb..;
yapılacak tiim giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma giinü saat 24.00'den itibaren l5 günlük
bir süre için geçici olarak durdurulmuş olup, bu kapsamda Hereke Doğu, Hereke Batı,
Uzunçiftlik ve Kuruçeşme tmnikelerinin ilimize giriş ve çıkış noktalanntn kapatrlmasrna,
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3- Kapatılan noktalar ile ilgili gerekli düzenleme ve işaretleme çalışmalaı,ının Karayollan
l.Bölge Müdilrlügü tarafından yapılmasına;

4- ÇaYrova Şekerpınar kapama noktasında, 24 saat boyunca |I2 acll yardım ambulansı
bulun<İurulmasına, i593 SayıIı Umumi I{ıfzssıhha Kanununun 27. ye 72. iViadıiesi
gereğince,

Oy birliği ile karar verildi.


