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Isparta VaIiliği İl Hıfzıssıhha Kuru|unun l9.05.2020 tarih ve 29 sayı|ı Kararı gereğince;

l-Gü|, lavanta, kesme çiçek, meyve vb. üreticileri ile işlemlerinin beyanını esas a|arak
gitmelerine,

2-Soğuk hava zinciri ve depoları bulunan işletmelerde çalışanların buralarda
çalışmalarını belgeIemek şartıyla gitmelerine,

3-0rman işçilerinin ve bekçilerinin kimliklerini göstermek şartı ile işyerlerine
gitmeIerine,

4-Yemek fabrikalarının ve paket servisi yapan işletmelerin sadece görev yeri ve servis
götürdüğü güzergah arasında gitmelerine,

5-Hayvan bakıcı|arı ve süt ürünü işletmeleri gibi bozulacak gıda maddelerinin üretim ve
pazırlanmasında çalışanların kimIik bilgilerini ibraz etmek şartıyla gitmelerine,

6-Belediyelerin su-kanal işçileri, park bahçeler işçileri, fen işleri işçileri, temizlik
işçileri, Kaymakkapı Meydanında çalışan işçilerin görev bölgelerinde çalışmak şartıyla
gitmelerine.

7-Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan nöbetçi personellerin ve güvenlik
gdrevlilerinin görev yerlerine gitme|erine,

8- Diyaliz hastalarının sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde diyaliz nakil araçları ve

öze| araçları ile en fazla l (bir) kişi refakatinde yanlarında raporlarının bulundurması
koşuluy|a diyaliz tedavilerine gitmelerine,

9-GÖLTAŞ A.Ş. 'de çalışan işçilerin kimlik belgeIerini göstererek çalışma yerlerine
gitmelerine,

lO-Basın yayın mensuplanna (lsparta İl Mülki Sınırları içerisinde),
l l-Fırıncılar, tatlıcılar ve unlu mamülleri sadece görev yeri ve servis götürdüğü

güzergah arasında gitmelerine müsaade edilmiş oIup, yukarıda adı geçen firma, kişi,
kuruluşlardan herhangi bir izin belgesi istenmemesi, beyanlarının esas alınması, gerektiğinde
beyanlarının doğruluğunun ilgili birimlerce araştırılıp takip edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.
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