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KARAR raniHi : 03.06.2021

Ilgemiz Htfzrssrhha Kurulu Elbistan
gi,inii saat l1:00'de agafrda isirn ve imzalarr brtl
sunulan "Kahramanmang it Umumi Hrftlssihha
sayrh karan " dofinrltusunda llgemiz genelinde
paralel fekilde tiim tedbirlerin ahnmasr ve takiple

Igigleri Bakanhfrm:r:tn02.06.2021 tarih ve 9t
(Covidl9) salgrrun toplum sa$h[r ve kamu di2pni
izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve I
ilimizde alman tedbirlere ek olarak ilave tedbirler al

L Tam gtin soka$a grkma krsrtlamasr
genelinde 09.30-12.50 saatleri arasrnda iki otu
O$renci Alacak Ortadpretim Kurumlarrna i
miicadele tedbirleri ve giivenlik rinlemleri aqrsr
gergeklegtirilmesi ve herhangi bir aksamaya
belirtilen usul ve esaslann ilqemizde hayqta

l. Smava girecek dsencilerin acil ig ve i
mtidiirl iiklerinin 5 Haziran 2AZ I
Haziran 2A2l Pazar giinii ise 07.00:10.

Srnava girecek dfrenciler ile yakr
yerlerine ulagrmlannda herhangi bir ak
sefer sayrlannm arhrilmasr dahil her
Tam giin soka[a g*ma krsrtlamasr uyg
srnava girecek rigenciler ile beraberleri
15.00 saatleri arasmda sokaga grkma k

6 Haziran 2021Paza giinti krrtasiye
olabilmesine, bu yerlerde gahganlann da
grkma krsrtlamasrndan muaf sanlmast
Kaymakamh$rmrzca; smavtn sessiz ye
ttim tedbirlerin milli e[itim mtid
i lgili di[er kurum/kuruluqlarla birlikte

3.

t+,

5.

Kolluk birimlerince slnavln yaprlacagr o
yo$unlagtrnlarak slnava girecek dlrencilerin di
gereksiz koma gahnmasl ve gtniltilye neden o
6nlenmesine,

Smav stiresi boyunca gilriiltii yapr
arhracak gahgmalara aSrrftk verilmesine,

3^ T* gUn soka$a g*ma krsrtlamasr uygula
ilgcmiz Elmah Mahallesi gergeklegtiriiecek
gahrslann ve oy kullanacak vatandaglanmlan
soka$a grkma krsrtlamasrndan murf olmastna.

3.Ahnan idari tedbirlere uymayanlara kargr 159
idari i g lemin kaymakamlar tarafr ndan yapr lmas

rsrndan oluEturdu$u riski ydnetmek, sosyal
hm hurnr kontrol altrnda futmak u*u.rulu

r Ozkan DEMIR Baqkanhgrnda 03.06.202f
i iiyelerin katlhmr ile toplanarak, agagrda

rydan verilmemesi amacryla aga[rdaki
iri lmesinin saplanmasrna,

eclisinde ahnan 03.06.2021 tarih ve 31
il Umumi Hrfzrssrhha Meclis Karanna

in yaprlmasrna,

sayrh Genelgesi do$ultusunda, koronavirtis

r$tlr. Bu kapsamda;

olan 6 Haziran 2AZl pazar gtinti tilke
m halinde gergeklegtirilecek, Smavla

Merkezi Srnavrn (LGS) salgrnla
lan en uygun kogullarda

HA KURUL KARARI

inin gtirtlebilmesi amacryla niifus
i gtinti 10,00-16.00 saatleri arasmda: 6
saatleri arasmda agrk bulundurulmasrna,

fakatgileri ve slnav gOrevlilerinin smav
l ya$anmamasr igin gehir iqi toplu taqrma
ii tedbirin Belediyemizce al nmasrna,

anacak olan 6 Haziran Z02l paz"at ggnu;
ki refakatgi ve/veya yakrnlarrnrn, 07.0{r-

muaf tutulmasma.

07.00- I 5.00 saatleri arasrnda agrk
belirtilen zaman dilimi igerisin<ie sokaga

uzurlu bir ortamda gegmesi igin gerekli
i, kolluk kuwetleri, yerel ydnetimler ve
nma$lna,
ul gevrelerinde dewiye faaliyetlerinin
katlerini daSrtmasrna neden olabilecek

k diger faaliyetlerde bulunulmasuun

konusunda kamuolu fark rndahgrm

k olan 6 Haziran Zt2l pmtr giinti;
muhterlft segimlerinde gdrevli

ve oy kullanma siiresi igerisinde

sayrh Umumi Hrfzlssrhha Kanunu gere$



I

4.Ahnan idari tedbirlere uymayarak to
kaymakamhklarca adli makamlara sug

Oybirli[i ile karar verilmigtir.

sa[hlrm tehlikeye dtqtirenler hakkrnda
bulunulmasma.
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