
İ

o^ztANIEP

ıll

Sayı : |65232|t-281,01

Konu : 9 Şubat "Dünya S

Hk.

T
G VALİLİĞi

üdürlüğüiı sagııı<

Etkinlikleri

DAĞITlM

önemli bir halk sorunu olan, sağlığını tehdit eden tütün kul l, aynı

zamanda birey ve ülke de yönde etkiler ve bağımlılığa yol aç Sigaran

9 Şubat
zararları konusunda arttırmak ve yı bırakmaya teşvik etmek amacıy

"Dünya Si garayı Bırakma olarak

Tütün kontrol ,lem Plaııı gereği;

he s aplar ı ar acılığıyla

Günü ve Yeşilay Haftasa
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(Dünya Tütünsijz Sigara

4.2.2.Kurumların re smi silelerinde gün ve haftalarda (Dünya Günü,

Sigara Bırakına ve Yeşilay ) Sağlık Mldlrltiğlnc e hazır lanm ış ,sellerin

ve videoların yer pop,up tOmamı izlenmeden geçile açılır

pencereler
,larını anlatan Sağlık Bakanlığı Tırkiye

4.2. 3.Tatın ürünleri kull, ının elki ve

Yeşilay Cemiyeti haz ,ş videoların digital medya larında

gösteriminin sağlanm
gerçek leştirilmesi hedefl enmektedir

-9 Şubat Dünya Bırakma G ve takip eden hafta boyunca;

-20lı9-2023 Gaziantep

4,2.1.Kurumların sosyal

Müdürlüğümüzce
görsel materyallerin

pop,up şeklinde açılış i olarak kul

ve mail göndcrilec ik olaıı bilgi notu,

özel gün ve

ı) mesaj

lnıası ve i

Spotu Vc

site sindca
sosyal ya hesapl

ile 9 belediyelerinçe 4,2,3 nolu faal gereği,
lçe

gibi reklam panolarında yayı ,lanmasının

arında paylaşı

sağlanması,

ı Gaziantep Büyükşehir

hazırlanan görse llerin di

sağlanması,

ve

o Müdürlüğtimüzce

sergilenmesinin sağlanması,

ı Eylem planı
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No:4/E Kat:9 27090

Telefon: Faks No: 0342220|220
Adresi: gaziante

e-Posta: bayram,aldal@saglik, ,goV.tr

Ewakın elektronik imzalı suretine

len afişlerin kurum ve kuruluşlarınızda yerlerde

yapılan ların Bağımlılıkla Mücadele Y Kuruluna
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Bu belgc 5070 sayılı elektronik imza göre guvenli
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imz-a ile imzalınnııstır

l la3739332

Quhbeç \la

!

billb$ard
]

Bırakma Gün!"
l



1 a

1

çalışmaların görüntüleriyle 21

Gereğini rica ederim.

DAĞıTIM:
Gereği:

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluş

Tüm Kamu veÖzel. Hastaneler

No:4/8 Kat:9

Telefon: Faks No: 03422201220

e-Posta: bayram.aldal@saglik,gov,

iletilmesi hususunda;

e-imzalıdır.
Cengiz

Vali a.

vali yardınıcısı

Bi t}ayram ALDAL

TEKNlKERi
(0 342) 220 05 05

922e4 l 86-Md5-4 l6e-8b03-9cl l a3739332

kadar
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Ewakın elekıfonik irnzalı suretine

Bu belgc 5070 sayılı elektronik imza görğ gUveııli imza ile imzalaıımıstır

ile erişebilirsiniz.


