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Koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşlanmızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlend ırmeler
sonucu nda alına n tedbirler kapsamında;

1- Vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel

temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak risk teşkil edebilecek; berber,
güzellik salonu/merkezi, kuaför vb, işyerleri faaliyetlerinin 21 Mart 2020 saat 1 8:00 itiba riyle
geçici süreliğine durdurulmasına,

2- İçkili velveya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin 21

Mart 2020 saat 24:00 itibariyle oturma alanlarının kaldırılmasına, bu alanlara müşteri kabul

edilmemesine, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde hizmet verilmesine,

3- Bu virüsün 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım,

KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık
sistemini bozan ilaçları kullananlar üzerinde ciddi sağlık sorunlan oluşturarak insan hayatını

tehdit etmesi nedeniyle, 21 Mart 2020 saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile

anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmalarının, açık

alaniarda, parklarda dolaşmalarının ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin
sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla gere[li kararların İlValileri tarafından
ivedilikle alınmasına,

Ancak yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumun ivediliği ve kamu hizmetinin

sürekliliği bakımından kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç hizmetine duyulacak başta

doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlannın, belediye başkanlarının, kurum il müdürlerinin, sosyal

hizmet kuruluşlan görevlilerinin, kamu görevlileri/ka m u hizmeti yürütenler ile eczacıların
getirilecek bu kısıtlamaIardan istisna tutulmasına,

Ayrıca, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş

ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur oimaması Ve temel ihtiyaçlarınln

karşılanması için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu

oluşturulmasına, sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli

tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda vatandaşlarımızın 112, 155, 156 numaraları üzerinden

ihtiyaçlarını bildirebilmelerine, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekIi hizmetlerin üretilmesi

için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip

ve a raç görevlendirilmesine,

Karar verilmiş ve söz <onusu Genelgeler İçişleri Bakanlığınca B'] ll Valiliğine

gönderilmiştir,
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Genelgelerde ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından illilçe
belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri

çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip
edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi talimatı verilmiştir.

Bilgilerinizi ve genelgeler kapsamındaki esnaf ve sa natka rla rımıza gerekli duyuruların
yapılması hususunda gereğini rica ederiz.

Mehmet lŞl AĞ DERE
Genel sekreter B irlik şkan ı


