
1,.C.
içişrEni ealiAxrıĞı

İlier İdaresi Genel Mücliirliiğıi

TclclşL$lBAffiL|Ğl ğ;ffi

ıLLER iDAREsl
c nr ;D ü R L ü Ğ ü%

ic .0s.2020Sayı : 89780865-i53 i:-35o
Konu : Covid-19 Tedbirleri Kapsamında

11 Ağustos 2020 Denetimleri

İlgl : 10,08.2020 tarilıli ı,e 12924 sayılı Genelgemiz.

Coi'id-19 sal-uıırıniıı görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ı,e Koıonavirüs Bilim Kurulrınun
önerileri, Sal'ın Clınrlrurbaşkanıırrızın talimatları doğrultusunda salgınııı/brılaşmanın toplum sağlığı ve
kamrı düzeıri aÇrsiııdan oluşturdı-ığu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, ıııesafbyi koruma ve yayılım
hızını kontro1 altında tııtma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İÇerisiırcle brılrıırduğuınuz kontrollii sosyal hayat dönemincle teınel prensipler olaır temizlik, ınaske
ve mesafe kurallarınln yan1 Slra tüm İş kollari ve yaşam alanları için belirlenen tedbiriere rıyulması salgınla
ınücadelenin başarrsı açısından büyük önem arz etmektedir.

Farkh tarihlerde Bakanhğımüca yaylmlanan genelgelerle. Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve
Yöıretim Re]'ıberi doğrultlısurda hazırlanan foımlar kul]anılarak süreklilik taşıyacak şekilde denetimler
YaPılması hustısunda Valiliklerimiz taliınatlandırılmıştır. Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayiları da
göz önünde bulundurı-ılduğunda, hayatın her alaırında me\/cul tedbirlere ululmasının öneıni bir kez ciaha
Oltalıa çıkmıştır.

Bu ÇerÇevede, ilgi Genelgeniz ile tüm il ve ilçelerimizde. bizzat valiler, kayınakamlar, belecliye
baŞkanları. ilgili kamrı kurum ve kuruiuşlarinln yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarlarr, meslek
odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandaıma, sahil güvenlik) ve özel lçolluk görevlileriniı (zabıta, öze|
güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafindan "SAĞLIK IçiN llEpiviz İçnv" mottosu ile 11
Ağustos Salı günü,

Konakiama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sos,vete pazar\an,lokaırta, kafe, restoran,
kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikAh yapılan 1-erler, berbeı/kuafor/güzellik merkezleri,
internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler,
taksi durakları. park/piknik alanları, lunaparVtematik parklar ve bilumum yaşaün alanlarını (plajlar, cadde
r e sokaklar vb.) kapsayacak şekilde genel denetimleriır gerçekleştirilınesi kararlaştırılmıştır.

Brı kaPsaında, Covid-19 salgnı ile mücadelede topiumun bilinç düzeyiırin aıtırıiması, üyelerinizin
belirlenen kurallara uyn-ıaları hrısusunda biigilendiı,ilmeleri ı,e 1 1 Ağustos 2020 tarihincle gerçekleştirilecek
denetim faaliyetlerinin etkinliğiniıı ve görünürlüğünün en üst seviyeye çikarılması aı-ı.ıacı1,la
Birliğiniz/Federas,vonuıruz/KonlederasyonunuzabağIı il ve ilçe teşkilatlarınıztarafından. gerçekleştirilecek
denetimlere destek verilınesi ve aktif katılım sağlanması hususlarında;
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