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içişleri Bakanlığınca 81 il Valiliğine 15.12.2o2o tarihli ve 2O856 sayılı "Covıd19 Ek onlemler"
başlıklı bir Genelge gönder lmiştir.

Söz konusu Genelgede,,14.12.2020 tarih inde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cu m hurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlend irilmesi

sonucu nda;

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2O21 Cuma gününün
resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak,31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.OO'den

başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinın tamamını kapsayacak ve 4 Ocak

2021 Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması,

3O.i1,2O2O tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgesinde belirlenen usul ve esasların, '] ocak
Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olması,

Yeni hir karar alınrncayaiadarhafta sonJaru..:ygulanansokağaisıtlamasr silre§ince balkçlbalık
tezgihı şeklindeki +yerleııdnje Cuma_desı ve Pazar gilnlerl '10.01 1j,00 saat]errarasında
vatandaşlarımıza hizmet sunabilmeleri,

Vatandaşlarım ızın dışanya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role

sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu

yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00 - 24,00 saatleri olarak belirlenmesi,

Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlaında 10.00 - 24.00 saatleri

arasında paket servis yapabilmeleri,

"Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbider" konulu Genelgenin;

"C) Temizlik ve Hijyen" başlıklı bölümünün sonuna;

"18, şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik

havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır.

] 9. Havaland ırma/k]ima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde,

mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak

yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir,'

Hususlarının eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Aynca, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İllİlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan

kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek

ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 1 95 inci maddesi kaPsamında gerekli

adli işlemler başlatılacaktır.


