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İlçe Hıfzıssıhha Kuru|u 16,04.2020 tarihinde saat 19.30' da Kumluca Kaymakamı
Hakkı UZUN Başkanlığında, aşağıda isimleri yazı|ı bulunan üyelerİn İştİrakİ İle toplanarak

aşağıdaki hususları görüşmüş ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesi
"(Jmumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde

bulundurarak şehir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve meycut mahzurların
izalesine yarayan tedbirleri alırlar..." hükmü gereğince aşağıdakİ kararların alınmasr

kararlaştırmıştır.

1- Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkemiz genelinde 17 Nisan 2a20 Cuma
günü saat 24.oo' den ],9 Nisan 202O Pazar günü saat 24.00' e kadar sokağa çıkma yasağı

uygulanacağından, ilçemiz dAhilinde;
18 Nisan 2O2O Cıımartesi günü Mavikoy Petrol (Belen Mahallesi), Mevlana Petrol (Beykonak

Mahallesi) ve Shell Saha Petrol (Ahmet Ali Ağa Bulvarı),
19 Nisan 2020 Pazar günü Opet Petrol (Antalya Çevre Yolu üzerİ), Teco Petrol (Mavİkent

Mahallesi) ve Küstür Petrol (Bağlık Mahallesi), Milangaz Otogaz (Narenciye Mahallesi Adnan
Menderes Bulvarı) petrol istasyonlarının sokağa çıkma yasağı uygulamasından İstİsna İŞletme

kapsamındadeğerlendirilerek07.00 -2L.O0 saatleri arasındahİzmete açıktutulmasına, bunların

dışında kalan diğer petrol istasyonlarının kapalı olmasına,

2- 18-1,9 Nisan 2O2O tarih|erinde Çevre yolu üzeri Otogar kavşağında bulunan Koç Oto
Lastik (Bülent KOÇ), şehir içinde Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi Hal YoluNo:34 adresinde

bulunan Karamıklı Oto Lastik (Şaban KARAMIKLI), Mavikent Mahallesi Atatürk Caddesİnde

bulunan Mavikent Oto Lastik (Harun AKBULUT )' in sokağa çıkma yasağı uygulamasından
istisna işletme kapsamında değerlendirilerek 09.00 - 18.00 saatleri arasrnda hizmete aÇık

tutulmasına,

3- İlçemizde bulunan ekmek firınlarının vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde
müalle aralarrnda ekmek satışı yapmalarrna, ekmek firınlarının ekmek dağıtamadığı yerlerde

vatandaşlarımzln ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimlerince karşılanmasına,

4- Ilçemiz d1hilinde tarım sektöriine dönük üretim yapan sebze meyve halleri, paketleme

tesisleri, fidelikler ve bahk üretim tesislerin sokağa çıkma yasağı uygulamasından
istisna işletme kapsamında değerlendirilerek hizmete açık tutulmaslna,

5- Tarımsal iiretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama, meyve

sebze hasadı ve budama gibi faaliyetler kapsamındaki kişi ve işletmelerin sokağa çıkma yasağı

uygulamasrndan istisna kapsamında tutulmasrna,

6- Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2020 tarihli ve 2020121 sayılı
Kararında belirtilen hususların aynen uyulmasına;
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Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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