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Kastaınonu Valiliğine

İlgi : a) 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Cenelgenıiz.
b) 03.04.20?0 tarihli ve 6235 sayılı Genelgeıııiz.
c) ü6.05.2020 tarilıli ve 7648 sayılı Ceııelgenıiz,

'['üın Dtinyada olduğu gibi ülkeınizde de insan hayatı açısından son defece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-l9) salgınının lıalk sağlığı açısından oluşturduğu riski
yöııetebilnıek adına sosyal harekeıliiiği ve kişiler arası teıııası azaltnrak. sosyal izolasyonu
sağlaınak aııacıyla;

İlgl (a) Genetgemiz ile 81 iliınizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip
vatandaş!arımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, ilgi (b) Genelgeııiz ile 8l
iIimizde 01.01.2000 tarilıinden sonra doğnıuş olan vatandaşlarıııızın geçici oIarak sokağa
çıkı,ııalarınııı kısıt lanınasına i Iişkin kararlar al ı ııarak uygulan.ıııaktad ır.

l 1.05.2020 Pazartesi günii Sayııı Cumhurba,tkanımızın Başkanlığında toplanan
CuınhurLıaşkanlığı Kabinesinde. Biliıı Kurııluııun önerisi ile 65 yaş ve iizeri ile kronik
ralıatsızlıkları olan vataııdaşlaı,ınıız ile 01.0].2000 tarihinden sonra doğmuş olan
vatandaş|arınlızın belirlenecek rutin ara]ıklarla sokağa çıkmalarına izin verilmesi uygun
görülmüştür.

1)ılgi (a)cenelgemizile8l ilimizdesokağaçıkmalarıkısıtlanan65yaşve üzeri ilc
kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlartmız ve ihtiyaç dııyulaıı lıaIlerde ıefakatçilerinin
77.Ir5.2020 Pazar günii, 1i.00-15.00 şaatleri arasında yürtinıe nıesafesiyle sınırlı olıııak,
sosyal ıııesafe kuralıııa riayet etınek ve ıııaske takıııak kaydıyla dışarı çıkabilıneleriıre,

2) İlgi (b) Genelgeıııiz ile sokağa çıkınaları kısıtlanan l4 yaş ve altı çocuklarımızın
?0.a5.2020 Çarşamba günü; l5-20 yaş arasındaki gençleriınizin ise 22.05.2020 Cuma
günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürün,ıe nıesafesiyle sınırlı olınak, sosyal mesaf'e
kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisııa olarak dışarı çıkabilmelerine,
karar verilmiştir.
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,İl İdaı,esi Kanı,ıııunun !1lC maddesi ile Uıııumi HıfzıssıhhaKanuııııııun 27 u-e72nci
nıaddelgri uyaı,ınça yukarıda beliıtilen çerçevede gerekli kararların alııın,ıası,

,Özellikle |7.0S.2a20 Pızargünü sokağa çıkıııa kısıtlaınasının uygulannıadığı 66
ilinıizde 65 yaş ve üzerivatandaşlarınıızııı dışarı çıkacağı l1,00-15.00 saat]criarasında (diğer
vatandaşlarıınız ile risk grubunda bulunaıı 65 yaş ve üzeıi vatandaşlarıınızın karşı karşıya
kaImaları halinde o1uşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan
vatandaşlarıı1,]1ztn gönüllü olarak evlerinden çıkmamalaı:ı için her türlti iletişiııı kanalı
ku l lanılarak etkin bir bilgilendirırıe/kaınpanya yapı lması,

,Sıııırlaına kapsanıındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecckleri tarilı ve saat aralığı
dışında itgi (a), (b) Genelgeler kapsaınında 8l ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kroııik rahatsızlığı
olaıı vataiıclaşlarımız ve 0l .01.2000 tarihinden sönra doğıııuş olan vatandaşlarımızın geçici
olarak sokağa çıkına sınırlaması uygulaıııasının deyam ettiği göz önüne alınarak gerekli
tedbirlerin al ınması ve denetinrlerin yapılması,

,Belirtilen sınırlamalara uynayan vataı,ıdaşlara Uınumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
nıaddesigereğiııce idaripara ğğzası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
ıııaddeleri geıeğince işleııı yapılması, koııusu suç teşkil edeıı davraı-ıışlara ilişkin -l'ürk Ceza
Kaııuııuııun l95 inci ıı,ıaddesi kııpsaırııııda gerekli adli işleıııleı,in başlatılnrası lıususunda;

Bilgi ve gereğini öııeıırle arz ve rica ederiın.
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8ı İL VAL,İLIĞİNE
MERKEZ BİRiMLERiNE
BAĞLI KURULUŞLARA
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Bilgi:

cUMHURBAŞKANLtĞtNA
ADALETBAKANLIĞNA
AİLE. ÇALişMA VE soSYAL
ıuztvıeıı-eR BAKANLI ĞINA
Çt]VRE VE ŞEHİRCiLİK
BAKANLIĞINA
DıŞlŞLERi BAKANLlÖINA
ENEzui VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLİĞINA
OENÇLİK VI] SPOR BAKANLIĞNA
}lAZiNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
Kümün" vE TuRiZM BAKANLIĞINA
MiLLİ EĞiTİM BAKANL]ĞNA
MİLLi SAV1,hJMA BA KAN LIĞINA
sAĞLlK BAKANI.IĞINA
SANAYİ VE TEKNOLOJl
BAKANLIĞlNA
TAzuM VE ORMAN BAKANLIĞİNA
TiCARETBAKANLlĞlN.A
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