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Tc.
ÇERKEZKÖY KAYl\.tr{KAMLIĞl

ilçc Sağl,k Müdür|üğü

sayı : 644015l3-050.02.04
konu : umumi Hıfzüssıhha karan

DAĞlTI\t YI]RI-F-RiNE

ilçemiz Umumi Hıf'zıssıhha Kurulunun almlş olduğu 22.09.2020 tarih ve l08 nolu

tav§iye kararü ektedir.
Gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Atilla selami ABBAN

Kaymakam

Ek: l08 NoLU t.lHKK

Dağıtım:

Çerkezköy organize Sanayii Bölge Müdürlüğü

Veliköy organize Sana)ii Bölge Müdürlüğü

Yalıboyu organize sanayii Bölge Müdürlüğü
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iLçE UNIUNıi HIFztssıtlHA KURUı- ıı\RARı

KARAR TARltti , 21.09.2|12[
KARAR NO: l08

ilçcnıiz Unruni Hlt)ıssıhht Kıırulu Çcrkczköy Kayntiıkanrl Alilltü. selirüıri. ABlJAN
gorı.uni,i,nau. Belerlı_vc Bışkuııı \,ı,hJıp AKAy. ilçe sağltk Müdürii Dr_ ()lca},pALAK. llçc

;;;;'ü;d*ü-İ;ı öx'l:n, serb.ı tlekiıır N-unckin EROL, Serbtsı l,]cı cı N,cdet

ÇABUK'un kaıllııİı ilc toplannrış olııp aşağldaki kararlar aIınıı§ır

İlçemizin iiç sAnayii bölgesıne sahıp biı sanayii şchıi olnıast yc bu sanayii bölgelcrinde

90.000 (doksan bin) işçiniı çalışıyor olnrası, ayrıca diğcr ılçelcrdck, lhbrikaların ula§ıün

gür.,goh,n,n Ja i!çe!l]izdcı] iizeriırdeı olması, özelliklc kaırırı ktı,tııır krıırıluşlarında çılışan

i.nı,r,ıunn \c 6greı)ci sefvis]cnnin dc aynü saallcrdc 1raliğc çıkı\,(rr olırtasl, ıralik

1,o!unl,ıl<lann, ve- özellikle dc duıaklarda l,ıckleyen kişileriıı yı,ığıın [ıir ka!abalık

olu'***ua,nu scbebıycı \,enıekte ve bu durunı içcrisinde b lunduğunruz pandcnıi siirccındc

covid_ı9 buıas riskıııi x.tllrınakta vc ha!k sağlığı açısındaı,ı büyiik bır rısk ücşkil etünektediı,

Bu neclcnle ilçcnıztle faatiyeüe bııtunaı1 bii)i]k tiübrikaların vardiya saat]crintn ıivst],c

iıarın olırak satıah 0j.00,15.00. l5.00-2],00. 23,00-o?,0o olaruk diizcnlenme(ınin uygun

olacağı şekliıldc la!s|}, c knı,nııİa.

oy billigi ile k!rtıl !crilll)işııı,
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