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Hıfzıssıhha l(urulu l593 sayılı Un-ıunri
Hıfzıssıhha Kanunu,nun 26.maddesi geı.eğiırce.
Serik KaYnıakaıİıı SaYın Mehmeı KURDOĞİU
u"rl.rİ,g,"a" 27,12.2021 tarihjnde aşağıdaki
gtindem
çerçevesinde 8er|kli kaıarIan almak üzere oiağanüstü
İoIlunnı,r,,r.

GUNDEM
l'tinı

dtin ayı tehdit etnıeye dcvanı
eden ve Dtinya Sağlık Örgütü tarafından
panden-ıi olarak
niteIendirilen k ronavirüs (Covid- l9)
salgınınd an vatandaşlarımızı korum
ak ve salgınııı yayı ln-ıasıırı
eııgeIlemek aııac yla gerekeı-ı tedbi rletin
karaı.laştı rı lııeısı

KAll,AR:
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20,12.202|

t

ıl,ı

ve 202|l]43 Karar No. lu İlçe LJıııunıi

.IIıliıssıhha l(urultı Ka rarı llçcın iz Sarıabalı
TeıziIeı, Sok
Mah
o:66 adresinde bu luııan haı ıede Mutasyoııltı
Covid-l9 tanılı vakanıı ] tespit edillrlesi nedell i yle
2l/121202| tari i saat 00.00 itibariyle ''Saı.t
abalı Mah, l'eı.ziler Sok. No:66 adı.esinde
bıılunan hanenin ik jnci i:ı ir
karara kadaı. k
ntina altıı]a alınnııştır, B u karara istinaden
bel irtilen adreste karantinaya alınan
kişile IIl1
biIgileıi ekli li tede belirtilmiştir.

20.12.202I t h ye 202|/l43 Karar No'lu
İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile iI
Mah, Teı.zileı. Sok. No:24 adresiııde bu lunan çe
çenıiz Saııaba lı
apaılnıanda şiipheli Mutas yonlu Covid-I9
tanılı vaka vc
tenıasIılaıının t pit edilnıesi neden iyle 2ll
]2/202l tarilıi saat 00.00 ltibafiy le "Saııabalı Mah.
l'erzileı. Sok
No:24 adıesind bı.ıluııan apaılnıaııın'' ikiııci
[,ıir karaı.a kac] aı,kaıantina aItına alııınııştır.
Bu
kaı.ara
istiıra den
belirtilen
e kaı,antiııaya alınan kişilerin bilgileri
e kli listede belirtilmiştir.

İlçe Umu
verilmiştir.
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Hıfzıssıhha Kuruluııda hazır buiurıan]aı.ca 27.12,2021
tarihinde oy birJiği iJe karar
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Ayşe BAYGUT iNAl.
serbest Eczacı

