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Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Koronav�rüs �le müca-
deleye da�r, B�l�m Kurulu’nun tavs�yeler� doğrultusunda alınan 
yen� tedb�rler�, Huber Köşkü’nden ulusa seslenerek, kamuoyuna 
açıkladı.

umhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları söyled�: “Az�z m�llet�m, 
s�zler� en kalb� duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum.

Dünyanın tamamını etk�s� altına alan 
Kov�d-19 hastalığı g�derek yaygınlaşıyor 
ve g�derek daha çok can alıyor.

Küresel düzeyde hasta sayısının 600 
b�ne, ölü sayısının 27 b�ne yaklaştığı bu 
büyük felaket herkesle b�rl�kte b�z� de 
etk�lem�şt�r. Ülkem�zde de bugün �t�ba-
r�yle 5698 tesp�t ed�lm�ş toplam vaka ve 
maalesef 92 can kaybı vardır. Yoğun ba-
kımda tedav� gören hasta sayısı 344 �ken 
bunların 42’s� �y�leşm�şt�r. Hayatlarını 

CCCCCCCCC kaybeden vatandaşlarımıza b�r kez daha 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
d�l�yorum.

“BU KRİZİN ÜSTESİNDEN GELEBİL-
MEK İÇİN DAHA ÇOK FEDAKÂRLIK YAP-
MAMIZ GEREKEN BİR DÖNEME GİRDİK”

H�çb�r mus�bet�n b�z�m gücümüzden 
büyük olmadığı �nancıyla Kov�d-19 has-
talığı �le mücadelem�z� m�llet�m�zle b�r-
l�kte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın 
karşı karşıya kaldığı bu kr�z�n üstes�nden 
geleb�lmek �ç�n daha çok fedakârlık yap-
mamız gereken b�r döneme g�rd�k. B�r-
l�ğ�m�z�, beraberl�ğ�m�z�, kardeşl�ğ�m�z�, 
dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak, 
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Allah’ın �zn�yle bu süreçten o kadar az 
hasarla çıkarız. Ancak şu hususları da 
asla aklımızdan çıkarmamalıyız: Rehave-
te kapılmayacağız, çünkü karşımızdak� 
tehd�t çok c�dd�d�r. Pan�ğe asla kapılma-
yacağız, çünkü bu tehd�de karşı gerçek-
ten sağlam b�r mücadele yürütüyoruz. 
Her b�r vatandaşımın bu hastalığın yol 
açab�leceğ� vah�m sonuçların farkında 
olduğuna �nanıyorum. B�r yandan devlet 
olarak b�z her türlü tedb�r� alacağız, d�ğer 
yandan vatandaşlarımızın her b�r� kend� 
b�reysel tedb�rler�n� alacak.

Ücretl� çalışanlardan esnaf ve sanatkâr-
lara kadar her kes�m� kapsayan �st�hda-
mın korunmasını merkeze alan pek çok 
ekonom�k tedb�r� hayata geç�rd�k, geç�r�-
yoruz. Bu kapsamda �lk etapta yaklaşık 
100 m�lyar l�ranın üzer�nde b�r ekonom�k 
destek programı hazırladık. Mecl�s�m�z 

de bu programın hayata geçmes� �ç�n 
gereken mevzuat değ�ş�kl�kler�n� yaptı. 
İşs�zl�k Fonunu güçlend�rerek çalışanla-
rımızı ve �lave kaynak aktarmak suret�yle 
Kred� Garant� Fonu’nu güçlend�rerek 
esnaf ve sanatkârımızı destekl�yoruz. 
En düşük emekl� maaşını b�n 500 l�raya 
çıkartarak bu kes�me yen� b�r nefes daha 
aldırdık. Ayrıca, emekl�ler�m�z�n Ramazan 
Bayramı �kram�yes�n�n ödeme tar�h�n� de 
N�san başına çekt�k.

“HİÇ KİMSENİN AÇ KALMASI-
NA DA AÇIKTA KALMASINA DA İZİN              

VERMEYİZ”

İst�hdamı korumak amacıyla kısa çalış-
ma ödeneğ�n�n şartlarını kolaylaştırdık, 
aynı amaçla telaf� çalışma süres�n� azalt-
tık. Ülkem�zde 2 m�lyon dar gel�rl� haneye 
b�ner l�ra nak�t desteğ� ver�yoruz. Üret�-
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m�n ve �hracatın devamı en öneml� önce-
l�ğ�m�zd�r. Bunun �ç�n sanay�c�ler�m�z� ve 
�hracatçılarımızı rahatlatacak tedb�rler� 
de hayata geç�rd�k.

M�llet�m�z�n her b�r ferd� devlet�n�n tüm 
�mkânlarıyla yanında olduğunu b�l�yor. 
Bu ülkede h�ç k�msen�n aç kalmasına da, 
açıkta kalmasına da, mağdur�yet�ne de, 
�st�skal�ne de �z�n vermey�z. Yaşlılarımızı 
hastalıktan korumak �ç�n aldığımız ted-
b�rler� onlara karşı saygısızlığın bahanes� 
hâl�ne dönüştürenlere de müsaade etme-
yeceğ�z. Çocuklarımıza nasıl gözümüz 
g�b� bakıyorsak büyükler�m�ze de aynı 
�ht�mamı göstereceğ�z. Hayatın tüm alan-
larını kapsayan tedb�rlerle hastalık z�n-
c�r�n�n b�r an önce kırılmasını sağlamayı 
amaçlıyoruz. Tüm bu tedb�rler� t�t�zl�kle 

uyguladığımızda �nşallah en kısa sürede 
bu meselen�n üstes�nden geleb�leceğ�m�-
z� görüyoruz. Yeter k� hep b�rl�kte kuralla-
ra uyalım, �kazlara kulak verel�m.

“İLAÇ VE GIDA KONUSUNDA HİÇBİR 
SIKINTIMIZ YOKTUR”

Az�z m�llet�m; Türk�ye bu salgın dö-
nem�ne olab�lecek en hazırlıklı şek�lde 
yakalanmıştır. Son 17 yılda ekonom�s�n� 
ve üret�m altyapısını güçlend�ren Türk�-
ye pek çok konuda kend� kend�ne yeterl� 
olmanın avantajlarını yaşıyor. Ayrıca, �lk 
çıktığı günlerden �t�baren sürec� c�dd�yet-
le tak�p ed�p tedb�rler�m�z� alarak da �lave 
b�r avantaj kazandık.

Hamdolsun �laç ve gıda konusunda 
h�çb�r sıkıntımız yoktur. Her �k� alanda da 
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üret�m ve tedar�k z�nc�rler� aksaksız çalı-
şıyor. Hastalıkla mücadelede önem taşı-
yan test k�t�, maske, eld�ven g�b� ürünler� 
kend�m�z üreteb�ld�ğ�m�z �ç�n bunlar 
konusunda da herhang� b�r sorun yaşa-
mıyoruz. Bunların olumsuz ded�kodusu-
nu yapanlar var, sakın bunlara aldanma-
yın. Bunlarla �lg�l� stokçuluk yapanlar, 
karaborsa yapanlar var, sakın bunlara 
aldanmayın, bunlarla da bütün güvenl�k 
güçler�yle sırtlarındayız. Bu ürünler� hızla 
tedar�k edeb�lmem�z� sağlayan sanay�c�-
ler�m�ze ayrıca teşekkür ed�yorum.

“TEŞHİS VE TEDAVİYLE İLGİLİ TÜM 
İHTİYAÇLARI KARŞILIYORUZ”

Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun 
bakım yatağına sah�p ülkes�y�z. Solunum 
c�hazı üret�m� konusunda da hızla mesa-
fe kat ed�yoruz. Ayrıca gerekt�ğ�nde yurt 
dışından malzeme tedar�k� de bu arada 
yapıyoruz. Bu çerçevede yurt dışından 
get�rd�ğ�m�z hızlı tanı k�tler�n� devreye 

sokarak test sayılarını süratle artırdık. 
Hem kend� üret�m�m�z olan testler�n, hem 
de hızlı testler�n yapıldığı merkezler� tüm 
ülke çapına yaydık. Testler kes�nl�kle 
ücrets�z. Tedav�ye yönel�k �lacın �lk kısmı 
el�m�ze ulaştı ve kullanmaya başladık, 
devamı da gel�yor. Hem vatandaşlarımı-
zın, hem sağlık personel�m�z�n teşh�s ve 
tedav�yle �lg�l� tüm �ht�yaçlarını karşılıyo-
ruz.

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını 
huzurla sürdüreb�lmeler� �ç�n tüm ba-
kanlıklarımız ve kurumlarımız seferberl�k 
ruhuyla çalışıyor. Kab�ne �ç� ve ulusla-
rarası �let�ş�m�m�z� telekonferans yönte-
m�yle h�çb�r kes�nt�ye ve aksaklığa mey-
dan vermeks�z�n sürdürüyoruz. Kab�ne 
toplantımızı her hafta telekonferansla 
bundan sonra gerçekleşt�receğ�z. Gün 
�t�barıyla da her Pazartes� bundan böyle 
b�zler kab�ne toplantımızı gerçekleşt�re-
ceğ�z.
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“TEDBİRLERİN NE KADAR SÜRECEĞİNİ 
HALKIMIZIN UYGULAMADAKİ KARARLI-

LIĞI BELİRLEYECEKTİR”

Tüm çalışmalarımızı şeff af şek�lde yürü-
tüyoruz. İlg�l� bakanlarımız, kurumlarımız 
ve b�l�m �nsanlarımız gel�şmeler� anbe-
an m�llet�m�zle paylaşıyor. B�z de tüm 
bu sürçler� b�zzat tak�p ed�yoruz. Sağlık 
Bakanlığı bünyes�nde oluşturduğumuz 
B�l�m Kurulumuzun tavs�yeler� doğrul-
tusunda sürekl� �lave tedb�rler alıyoruz. 
Tedb�rler�n ne kadar süreceğ�n� halkımı-
zın uygulamadak� kararlılığı bel�rleye-
cekt�r. Bel�rlenen kurallara ne kadar sıkı 
r�ayet edersek, bu cendereden o kadar 
çabuk çıkarız. Attığımız her adımda kamu 
düzen�n�n korunması, sağlık s�stem�n�n 
etk�n şek�lde �şlet�lmes�, gıda, sağlık, 
tem�zl�k tedar�k z�nc�r�n�n ayakta tutul-
ması, sosyal mesafen�n ve �zolasyonun 
sağlanması hususlarını özell�kle gözet�-
yoruz. Bugüne kadar sağlıktan eğ�t�me, 
ekonom�den ulaşıma, adaletten çalışma 
hayatına kadar tüm alanlarda aldığımız 
tedb�rler�n ger�s�nde hep bu amaç vardır.

Az�z m�llet�m; bugün B�l�m Kurulumu-
zun tavs�yeler� doğrultusunda aldığımız 

yen� tedb�r paket�n� hayata geç�rmey� ka-
rarlaştırdı. Heps� de m�llet�m�z�n sağlığı, 
huzuru, güvenl�ğ� ve geleceğ� �ç�n uygu-
lanacak bu tedb�rler� s�zlere bu akşam 
buradan �fade etmek �st�yorum.

1- Şeh�rlerarası seyahatler bundan böy-
le val�l�k �zn�ne bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu g�b� özel sektörde 
de m�n�mum personelle esnek çalışma 
s�stem�ne geç�lecekt�r.

3- Toplu taşıma araçlarında seyrek otur-
ma düzen� uygulanacaktır.

4- P�kn�k alanları, ormanlar, ören yerler� 
g�b� alanlar hafta sonları kapalı olacak, 
hafta �ç� de buralarda h�çb�r şek�lde toplu 
olarak b�r arada bulunamayacaktır.

5- Askerler�m�z 14 gün karant�na kura-
lına uygun şek�lde kontrollü olarak celp 
ve terh�s uygulamasına tab� tutulacaktır.

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erd�-
r�lm�şt�r.

7- Tüm �ller�m�zde val�ler�m�z�n başkan-
lığında pandem� kurulu oluşturularak 

alınan tedb�rler�n tak�b� 
yapılacak, gerekt�ğ�nde 
o şehre mahsus �lave 
tedb�rler de y�ne burada 
kararlaştırılacaktır.

“SOKAĞA ÇIKMAYA-
RAK, TEMİZLİĞİMİZE 
HASSASİYET GÖSTERE-
REK TEDBİRLERİN ET-
KİNLİĞİNİ ARTIRMAMIZ 
ŞARTTIR”

Ş�md� asıl öneml� olan 
yere gel�yorum, bu ted-
b�rler�n başta İstanbul, 
Ankara, İzm�r, Kocael� 
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g�b� büyük şeh�rler�m�z olmak üzere 30 
büyükşehr�m�z�n tamamında t�t�zl�kle 
uygulanması kararı uygulamaya geçm�ş-
t�r, 30’un dışındak�ler� ş�md�l�k saymıyo-
rum, sadece 30 büyükşehr� sayıyorum, 
buralarda t�t�zl�kle bunun uygulanmasına 
geç�lecekt�r, dolayısıyla bu 30 büyükşeh-
r�m�z�n val�s� bu kararlılığı uygulamada 
alttak� kurullarıyla b�rl�kte gösterecekt�r.

Ev ve �ş yer� dâh�l her ortamda sosyal 
mesafeye d�kkat ederek, toplu taşıma 
araçlarını zorunlu olmadıkça kullanma-
yarak, alış ver�ş �ht�yacı dışında sokağa 
çıkmayarak, tem�zl�ğ�m�ze hassas�yet 
göstererek tedb�rler�n etk�nl�ğ�n� artırma-
mız şarttır. M�llet�m�zden sabır, fedakârlık 
ve d�rayet bekl�yoruz.

Şayet bu tedb�rler�n daha �ler� noktalara 
ulaşmasını �stem�yorsak, gönüllü karan-
t�na şartlarına harf�yen r�ayet etmel�y�z. 
Ne demek gönüllü karant�na? Yan� ev�-
m�zden çıkmayacağız.

“BU SÜRECİ EN KISA SÜREDE VE EN 
AZ HASARLA ATLATTIĞIMIZDA AYDIN-
LIK BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR”

Dünyada kurallara uyduğumuzda nasıl 
kısa sürede başarıya ulaşacağımızın da, 
kurallara uymadığımızda nasıl b�r büyük 
felaketlerle karşılaşacağımızın da örnek-
ler� mevcuttur. Bakınız şu anda Amer�-
ka’nın geld�ğ� durum ortada. Öyleyse 
b�zler Türk�ye olarak şu anda bulunduğu-
muz konumu çok daha olumsuz b�r net�-
ceye taşımamamız gerek�r.

Hep �fade ett�ğ�m g�b�, bu sürec� en kısa 
sürede ve en az hasarla atlattığımızda 
önümüzde aydınlık b�r gelecek b�z� bek-
l�yor. Türk�ye bu hastalığı yeneb�lecek 
güce ve �mkâna, m�llet�m�z de alınan ted-
b�rler� hassas�yetle uygulayacak d�rayete 
sah�pt�r. Rehavete ve pan�ğe kapılmadan 
d�kkatle ve sabırla atacağımız her adım 
b�z� bu tehd�tten b�raz daha uzaklaştı-
racaktır. Kend�m�z�n ve evlatlarımızın 
geleceğ� �ç�n lütfen evde kalalım, kurum-
larımızın açıkladığı tedb�rler� d�kkatle 
uygulayalım, b�l�m �nsanlarımızın tavs�-
yeler�ne kulak verel�m.

Ve şunu unutmayalım: Yarın elbet b�-
z�m, elbet b�z�md�r, gün doğmuş, gün 
batmış, ebet b�z�md�r.”
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Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, koronav�rüs salgını neden�yle ev�n-

den çıkamayan ve yemek hazırlama �mkanı bulunmayan 65 yaş 
üstü 1.000 vatandaşın ev�ne her gün 2 öğünlük sıcak yemek ser-
v�s� yapıyor.

az�osmanpaşa Beled�yes�, 
koronav�rüs salgını neden�yle 
ev�nden çıkamayan ve yemek 
hazırlama �mkanı bulunma-

yan 65 yaş üstü 1.000 vatandaşın ev�ne 
her gün 2 öğünlük sıcak yemek serv�s� 
yapıyor.

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, yen� t�p ko-
ronav�rüs (Kov�d-19) önlemler� neden�yle 
sokağa çıkamayan 65 yaş üstü k�mses�z, 
hasta ve yaşlı vatandaşları unutmadı. 

Evler�nde yemek hazırlama �mkanı ol-
mayan,  �ht�yaç sah�b� 65 yaş üstü vatan-
daşlara yemek götürmek �ç�n beled�ye 
bünyes�nde özel ek�p kuruldu. Beled�ye 
ek�pler� g�tt�kler� evlerdek� yaşlı vatan-
daşlara �ht�yaçlarını sorup, sıcak yemek 
�kramında bulunarak yalnız olmadıklarını 
h�ssett�r�yor.

GGGGGGGGG 1.000 YAŞLI VATANDAŞIN SICAK      
YEMEK İHTİYACI KARŞILANIYOR

Gaz�osmanpaşa Beled�yes� aşev�nde 
h�jyen�k b�r ortamda hazırlanarak özenle 
paketlenen yemekler, beled�ye ek�pler� 
tarafından vatandaşların evler�ne götürü-
lerek sıcağı sıcağına tesl�m ed�l�yor. 

Her gün �k� öğünlük yapılan serv�s �le �l-
çedek� b�n yaşlı vatandaşın sıcak yemek 
�ht�yacı karşılanıyor. Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes� ek�pler�, sokağa çıkma yasağı 
bulunan yaşlılara bu süreçte kurallara 
uymaları ve evde kalmaları yönünde b�l-
g�lend�rmelerde de bulunuyor. Vatandaş-
lar, beled�ye ek�pler�ne teşekkür ederek 
h�zmetten duydukları memnun�yet� d�le 
get�r�yor.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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Bayrampaşa Beled�yes�, tüm 
dünyayı etk�s� altına alan ölüm-
cül koronav�rüs tedb�rler� kap-
samında evler�nde kalmaları 
gereken yaşlı vatandaşların 
yardımına koşuyor.

ayrampaşa Beled�yes�, tüm 
dünyayı etk�s� altına alan 
ölümcül koronav�rüs tedb�rler� 
kapsamında evler�nde kalma-

ları gereken yaşlı vatandaşların yardı-
mına koşuyor. Vefa İlet�ş�m Merkez�’n� 
arayan k�mses� olmayan yaşlıların �ht�-
yaçları beled�ye ek�pler� ve paydaşların-
ca karşılanıyor. Bayrampaşalı ‘çınarların’ 
kend�ler� �ç�n oldukça değerl� olduğunu 
bel�rten Başkan At�la Aydıner, “En değer-
l� varlıklarımız olan kıymetl� büyükler�m�-
z�n yanlarında olmaya devam edeceğ�z. 
Çünkü onlar b�z�m servet�m�zd�r.” ded�.

Tüm dünyayı etk�s� altına alan ve şu ana 
kadar on b�nlerce k�ş�n�n ölümüne ne-

BBBBBB

den olan yen� t�p koronav�rüs tedb�rler� 
kapsamında evler�nde kalmaları gereken 
yaşlı vatandaşlara Bayrampaşa Beled�-
yes� sah�p çıkıyor. Bayrampaşa Kayma-
kamlığı’nın koord�nes�ndek� Vefa İlet�ş�m 
Merkez� (112 | 155 | 156) �le �let�ş�me 
geçen, tek başına yaşayan ve �ht�yaçla-
rını karşılayacak yakını bulunmayan 65 
yaş üstü vatandaşların �ht�yaçları Bay-
rampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılayı 
Bayrampaşa Şubes�, İy�l�k Gönüllüler� ve  
Bayrampaşa Beled�yes� Zabıta ek�pler� 
tarafından ortaklaşa karşılanıyor.

“KORONAVİRÜSE KARŞI DEĞERLİ    
BÜYÜKLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Bayrampaşalı ‘çınarların’ kend�ler� �ç�n 
oldukça değerl� olduğunu bel�rten Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydı-
ner, “Eng�n tecrübeler�yle topluma yol 
gösteren, kültürümüzü ve değerler�m�z� 
gelecek kuşaklara aktaran, en değerl� 
varlıklarımız olan kıymetl� büyükler�m�z�n 
yanlarında olmaya devam edeceğ�z. Çün-
kü onlar b�z�m servet�m�zd�r.” ded�.

ZABITA EKİPLERİ DENETİMLERİNİ    
SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, İç�şler� Bakanlığı’nın almış 
olduğu koronav�rüs tedb�rler� kapsamın-
da, Bayrampaşa Beled�yes� Zabıta Mü-
dürlüğü’ne bağlı ek�pler �lçe genel�nde 
denet�mler�n� aralıksız sürdürüyor. Bak-
kal ve marketlerde ambalajsız ekmek sa-
tan esnaf �le genelge gereğ� kapalı olma-
sı gereken �ş yerler� tek tek denetlen�yor. 
Kurallara uymayan esnaf uyarılıyor ve 
koronav�rüs �le mücadele �ç�n �şb�rl�ğ�ne 
davet ed�l�yor.
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İLÇELERDE KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİİLÇELERDE KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİİLÇELERDE KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ
Tüm dünyayı etk�s� altına alan ve on b�nlerce �nsanın ölümüne 

neden olan yen� t�p koronav�rüse karşı dezenfekte ve tem�zl�k 
çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayrampaşa Beled�yes�, b�r yan-
dan da �lçedek� cadde ve sokakları b�r b�r dezenfekte ederek va-
tandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunuyor.

ünyada hızla yayılan ve şu 
ana kadar on b�nlerce �nsa-
nın ölümüne neden olan yen� 
t�p koronav�rüs (Kov�d-19) �le 

mücadelede tüm �mkânlarını seferber 
eden Bayrampaşa Beled�yes�, dezenfek-
te ve tem�zl�k çalışmalarına gece gündüz 
devam ed�yor. İlçedek� kamusal alanların 
tamamını dezenfekte eden beled�ye ek�p-
ler�, b�r yandan da cadde ve sokaklarda 
dezenfeks�yon çalışması yürütüyor. 

Yen�doğan, Orta, Teraz�dere, Altınteps�, 
Vatan, İsmetpaşa, Muratpaşa, Kartaltepe, 
Kocatepe, Yıldırım ve Cevatpaşa olmak 
üzere 11 mahalledek� toplam 884 cadde 
ve sokağın tamamı bel�rlenen program 
dah�l�nde b�r b�r dezenfekte ed�lerek va-
tandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunu-
luyor.

DDDDDD Türk�ye dâh�l onlarca ülkede görülen 
yen� t�p koronav�rüs hızla yayılmaya de-
vam ed�yor. 

Dünya genel�nde koronav�rüs (Ko-
v�d-19) neden�yle şu ana kadar 600 b�n-
den fazla k�ş� enfekte olurken 28 b�n k�ş� 
de yaşamını y�t�rd�.

BAŞKAN AYDINER: EVİNİZDE KALIN

Tw�tter hesabından açıklama yapan ve 
vatandaşları evler�nde kalması konusun-
da uyaran Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner “Hep b�rl�kte kurallara uya-
lım ve zorunlu olmadıkça evler�m�zden 
dışarı çıkmayalım. Unutmayalım, koro-
nav�rüs alacağımız tedb�rlerden güçlü 
değ�ld�r. Tedb�rler� ne kadar sıkı tutarsak, 
tehd�t o kadar zayıfl ar.” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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CORONA VİRÜS TİMİ GÖREV BAŞINDACORONA VİRÜS TİMİ GÖREV BAŞINDACORONA VİRÜS TİMİ GÖREV BAŞINDACORONA VİRÜS TİMİ GÖREV BAŞINDACORONA VİRÜS TİMİ GÖREV BAŞINDACORONA VİRÜS TİMİ GÖREV BAŞINDA
Corona v�rüs önlemler�n� arttıran Bayrampaşa Beled�yes�, okul 

ve cam�ler�n ardından beled�ye h�zmet b�nasını, vatandaşlara 
h�zmet veren beled�ye araçlarını ve şeh�r �ç� m�n�büsler� de v�rü-
se karşı dezenfekte ett�.

orona v�rüs önlemler�n� arttı-
ran Bayrampaşa Beled�yes�, 
okul ve cam�ler�n ardından 
beled�ye h�zmet b�nasını, 

vatandaşlara h�zmet veren beled�ye araç-
larını ve şeh�r �ç� m�n�büsler� de v�rüse 
karşı dezenfekte ett�. Görev başında olan 
beled�ye v�rüs t�m�, vatandaşların yoğun 
olarak kullandığı d�ğer alanları da dezen-
fekte programına aldı.

Bayrampaşa Beled�yes� Veter�ner İşler� 
Müdürlüğü’ne bağlı ek�pler, okul ve ca-
m�ler�n ardından beled�ye h�zmet b�nası-
nı, vatandaşlara h�zmet veren beled�ye 
araçlarını ve şeh�r �ç� m�n�büsler� Corona 
v�rüse (Kov�d-19) karşı H�drojen Peroks�t 
maddes� �le dezenfekte ett�. Ayrıca bele-
d�ye h�zmet b�nasındak� katlara perso-
nel�n ve vatandaşların kullanımı �ç�n el 
dezenfektan kutuları yerleşt�r�ld�.

CCCCCCCCC Öte yandan, Bayrampaşa’dak� A�le Sağ-
lığı Merkezler� (ASM) ve taks� durakları 
da Corona v�rüse karşı dezenfekte prog-
ramına dah�l ed�ld�. 

Kov�d-19 olarak da b�l�nen v�rüs salgını 
neden�yle dünya genel�nde 180 b�nden 
fazla �nsan enfekte olurken 7 b�nden 
fazla k�ş� de salgın neden�yle hayatını 
kaybett�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA




