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BURHANİYE İLÇE HIFZiSSIHA KURULU KARARI

Bur}ıaıriye İlç*si Hıfzıssıhlıa kurulu 05iü5/2Ü20 tarihinde saat 11,00,da

Kaynrakaıırlık Topiantı salonıında. Kaynıakaıı Hüseyin Öwnn Başkanlığında toplarrmış,

Korona virüs ooıgr,.İr,ıon konıııabilni*t, u*ıgrn,n yayılnıasını eııgellenıek için, Sağlık

Bakaııiığı ve Bilinı K.,..,ürrnon onerileri, srT, c.,*iurbaŞkaırrnrıiın t{iY.atlaıı' iÇiŞleri

Bakaıılığının genelgeleri ve Llıırrııııi Hıfzıssıhha Kanuııunrrn 2'7 ye 72, Maddeleri uyarıırca

alınan tedbirleriır bulaşıır yayılnıa lrızı,na olan etkisiniıı en iişt ırol*taya taşınabi}nıesi amacıyla

a|a gıdaki ek tedbirleri n alııııxasıııa ihtiyaç duyulırıuştrıı,

Tünı diinyarı* J*.,**, ecleıı vç fiziksel ieııras,'solunuın vb, yollarla çok"lıızlı bir şekilde

bıılaşaıak eırl,ekte ola, ir.run saylslı1l lıızla arttıran Korşnavirüs (Ccıvid_19) salgırunın, halk

sağhğı açısındaır ,ır|t*Jrig" riski yönetebilıııek adııra sosyai haı,eketliliği ve kişileı aıası

ten,*sl aza1 tııı ak, uoriui ;rj"sy onu saglanıak hay ati öfi e,, ]aştn"ıaktadır,

Gtlinen nolttada vaka aıtış hızı, anılan *uügn rn etkileriı:ıdeki azalırıa, iYileŞeıı vaka

sayısında görüleır aıtrş, yoğrrn baklm.ye eırtübe hJsta sayıs,ııdaki azalma vb, yÖnde

kaydeclilen oluırrlrı g;ilş;;*, ile L::iriikre ikinci biı dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası

riskler çerçeYesiırcl" ırui,iiı.i*nı, statiısiindeki 3ü iliın-iz ile Zoııguldak iline gir\/çıkış

kısıtl,aırrasına yoııelik ,irno,1ulr,rucalç tedbirler 13ilim I(ı.ıruiunuıı Öıreıileri doğı"rıltrısııırda

ü4,05.?tı2ü rurort*slğıırıı §^yu, Crııırhrırhaşkanıırıızın Başkanlrğında toplanan

L)uıılrtırbaşkanlığı Kabinesincle değerlt,ndirilnıiş;
,o Aydın" Antalya, }irzurum, rıutuy, üaıuiya,_Mersin ve Muğla illçriıııize hava, kara ve

ıleuiz yolııyla yapılacat girişlçıkış kısıtlaınasınrn kaldırılması,

*.Adaııa, Aıkaı"a, Balıkesir, Brırsa, Deııizli, Diyarbakır, EskiŞehir, GazianteP, İstanbrrl,

izrıir. Kalıraınarrnı^ruı'ı<uyr*ri,Iİocaeli,I(onya, Manisa, Jı,{aı,din, prdıı, Sakarya, Salı§uıl,

şaıılırıria, TekirdagjÇuırrnr1, Van ve zorrg"lOul."illeriıııize yapılacak tünı giriŞ/ÇıkıŞlar iÇin

g*ii,,ıi*n ı*,*rtıunıalişulaııra*ırun yukarıriı tıçlirtilen 24 ilinıizde devauuna,

1) Bii1,-ti}<şehiıIstattısıındeki Adzuıa, Ankaı4 Balıkesiı, Bursa, Denizii, Diyarbakır,

Eskişel1ir, clurırrt*p, İ-;;;;İ,];;ir,.Kahraırraıımaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa,

Mardin, orr{u, §akarya, Saııısuıı. Şanlıuıfü,iekirclağ,'Tralzo1, Van illeri ile Zonguldatr;, ili

olırrak iizere toplanı'iq'lıırnirsıruilarınclaiıkara, hava vt doniz _volu ıl1 $ı]u ulaşıın aracı,

özel araç vı.,) vaı,ıuçuı. tiiııı giriş/çıkışlar 15 günliik stiıeyle 4 Mayıs 2Ü2{} Pazartesi güırü saat

?4.ÜO,daıı t9 Mayıs 2ü2CI Satı güırü-saat 24.00,a kadar geçici olarak durdrıırümasııra,

2) Bu illerimiade yuşu1*,ıurlunan tünr vataırclıışlarlmlzü beiirtileıı süre boyruı,ca

illeriııdt kalnıalarına karar verilnıiştir,
Bu Kapsaıırda;
A_ itçenıizıie şelıir giriş-çıkış kısıtlaıııasına yöuelik 28lü3l?ü20 tarih 2Ü?0/11 saYıli,

ü3lü4lIü2ütaritrı 2ü2011+ ,uyii,, ü5n4l2ü2ü tanh2ü2ül15 sayılı ve 18/04/?ü20

tarııı zal}İztj"lrvİıİ ilçe H,{z,ssİhhu ku..,l., karaı,lıııın:n , iç İşleri Bakaııiığıııın

Geııelgesi ile15 gİınltik siiteyle 4 Mayıs 2Ü2ÜYazartesi günü saat 24,üÜ,clan i9

Mayıs 2020 §alı giiı:ü saat :4,00,a kadar kısıtlama d.öııeııi için de geÇerli olnıasına
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B- Alınan Kaı:aı{ara uyüayan vatandaşlara Umumi Hıf2ışşüha Kaııııııı.ınun 28?-

Maddgsi gereğince idari para c*zası verilmesi başta olmak üzere aykırılğn
duıumuna göre kanrınun ilgiti maddeleri g*reğince işleııı ya;ııImasına, korrrısu suÇ

teşkil eden-davıanışlara itl§tin T.C Kanununıın 195, Maddesi kaşsarnında gerekli

adli işlenrtrerin başlatılmasın4

üy birliği ile karar verilmiştir. 05l03/2ö2a
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