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ilçe Hlf2lsslhİıa Kıi.ul.] 1t/a3/2o2o PaZar.tesi 6ünü saat 10:o0'da Abana Kayünakaml .I.arlk

8uğra SIYHAN Başkanİğırıda aşağ,da adı, soyr]dl, Uovaı]l vü.. imzaları bUlüJnan kurul üyelerive misafif
ijyelerin katıllmı ile toplanılarak aşai,daki k4İnı |ar aınL'i.

§_q_J_!LEM __ , ,,.r

]- KoronJVifi]s (covjd-19)

i..AllliftLAt _;

l- r{asta oldUğundd evd.jn çlklImaıtlasİ Ve |ınsta ojaı k;şiler ile yakln temastan kaçlnllılıall,
f- Ytiksek ate!, öksürıİ]c, ner€s darllği gibı bfliltiler 8orüldüğün.le hemen e.İ Yakın İağ|lk

k(ırırın!üna müracaa t edilanesi,
3- i:llea $irb!tİ Ve s{tyla en az 2o laniya. boyunaa ylkanmall, sabun Ve luyüJn o{|nacJlül durumlarda

aIkol l]al|ı eıdezen[cklan kuıla llnlas.
4- Hapşırrna, öksür,ne esna5lnda bllrun ve ağİa tek kulıanımllk kağlt n]endille kapatılnla§ı, ki,ğlt

mendil yoksa kol içi ale ağıı Ve b lllnun kapatl]ına5J,
5- l(npall !,e kalab3l1k oıtamhrln 5İkÇn t.miık]nınesi {giinde 2 Veya 3 deİa), yö1ll Ve kronik

hastalar il§ yrkln tQmattdn kaçünlln]asl,
6, t]olslvı tiikeıip, iyi be§lenmeti ve dinlenmeye azanıi derecğde ürjkkat eıJilmesi,
7- AI)ana iİçe DeVlet llastanesj'nin 2 (iki) l(işilik bil8ilendiıme ekibi ile klraathanelerde

bil8iJendirme vı: bilinçlendirnlc faaliyetle.inin,lapııınası,
s- Abana Belediyesi tn.ari.dnn .an]ilcf, hk§İtı.lar, kIraathanoler, otobiis firmalarl, kamir

bir]alarü ve Vntnndaşlarln yoii;n olarak kullandtĞl tüın alanlarlrİ dezenf.I(te ediln.]e5i,
o_ 

^h.^! 
iı.^ ,.lll,jl l!li;r: llu3ilj ;icaıj i]çi. Dev]i.i iia:tnnesi ve Ai:]ajtla 3eiğdiyesi t.rralıtldan

olurturı.]1acak olnn denetim kolnisyonunca 8lda 5at|şl Ve i!nalalı yapan yerleri|r dene|ilİi
yaplImasl, gereıliönIemlerjve tedbirlelialnrayaı) işlet,Delere cezai iŞlem uYgulaİıİlasl,

].0- Beıedivf BaŞkanlığınca hİiyen konuslın(ja itçe HıfzIs5lhha Kulul Kararl'nın almış olduiiu iık 6
,İladdeıin anon!i edilmesİ,

1], /ılrana ilçe Em!riı,et Ani|ıiĞi ,,,e Abal,c j|ç. i;il,ij"üiIld (Urnu!nnl|ğl larahndan yurt dı§lndarı
8e|diği tespit edilen Vatanda5laın Abaıra iİçe devıet Ha§tanesine biİdirilmesi, Hastanenin
vatandarıarlül ı,Jkjbini yapmasl,

12- itçO 
''4i]itii]üğii 

taıaflnüJan ilçemj2 ca]İrii ş.l.]!rvalllar,ın;ı 9ıVı sabun konulma§|oın sağıaİmasl,
]:]- llçe Milıi tğitim Müdü.lüğünce öğrenci]€rin v€lllerine di]zenliarallklarla koronaviri]s hakkln.la

i]||nacak önIemler ve dikkaı editrrüc5i ğcreken hususlaf ile ilEili k|sa me§aj yoluyla
bihlilendirme yep|lmaslaa,

;I4_ Abaı1, Kaymakanlllğl toİaf|ndan koronöv;llis iIe rnücddele kapsamInda ti.im kamu kurum Ve
kı]ruluılarI ilE, ilçeiııiz esnafiaı-ı tarafln.lan dikkat edillnesi 8ereken lıLİ§u5İar| bjıdiren bir
I]enel8c yayınlanma5lna oy birliğiile körar Ve.ild!


