
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(/CLcPf-uyriMH-QIN2Wd-CPfJqJ-T92bJzwA) kodunu yazınız. 
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Konu : Koronavirüs İle Mücadele  

(Koruyucu Eldiven ve Maske Kullanılması) 
 

DOSYA 
 
          Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı 
artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru, virüsün bulaşıcılığının 
yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. 

        Devletimiz, tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak 
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 
paylaşmaktadır. 

        Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması 
gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, 

        1- İnsanların birbiriyle çok yakın mesafede çalışıldığı dövme salonu vb. işyerlerinin geçici 
süreliğine faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. 

        2- Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, tahsildar 
gibi görevlilerinin müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven 
ve maske takarak yapmasının sağlanması gerekmektedir. 

        3- Ayrıca Valiliğimizin 24.03.2020 tarihli ve 8686 sayılı yazısı ekinde gönderilen İçişleri 
Bakanlığının 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı talimatına akaryakıt istasyonlarındaki satış yerleri 
ile servis araçları dahil değildir. 

        Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, kararların 
ivedilikle planlanması/uygulanması ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip 
edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;  

        Gereğini rica ederim. 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne  
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına 
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına  
Mersin Şoförler Odası Başkanlığına  

Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müd 
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müd 
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