
I iı,çn uıruııi HIFzIssIHHA KuRuL KARARI

ilçeUmumiHıfzıssıhhaKurulu1593sayılıUmumiHıfzıssıhhaKanunu,nun26.maddesi
pereğince, Kaymakam Mehmet KURDOĞLU başkanlığında 26.05.2020 tarihinde, toplanarak

Ei^e,a. ü.i *r"j.m çerğevesinde gerekli kararları alınak üzere olağanüstü toplanmıştlr.

GüNDDM

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya

Sağlık Örgütü tarafından PANDEMi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid_ 1 9) salglnından

ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınması gereken

Karar Tarihi : 26.05.2020

Karar No : 2020lI7

tedbirlerin kaıarlaştırılması

KARAR:

1. Fd Mı Tı NIl
(- et ettikleri Merkez Mahallesi 2090

Sokak No:l adresin de Covid-l9 vakası çıkması ve yakın temashlanntn aynı bina t'arklı dairelerde

bı-ılunması sebebiy |e 2610512020 tarihi saat l7,00 itibariyle apartmanın karantina altına

ayrı olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' nun 2 8 2. ma tlıt es i ger eğ\nce 3, 1 5 0, 0 0 T l,

tı. kabahatler kanunu 'j nun 32.^oİrlnrj gereğince 392,00TL idari para cezası uygulanmasına,

c. Türk Ceza Kanunu 'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı

195.maddesinde yer alan ",,,yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki ayılan bir

yıla kaılar hapis cezasıyla cezalantlırılır," hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin,

hak larında gerekli adli işlemle

,. il.l,Ti'Jİ"t,nanın giriş ve çıkışlaıının kolluk kuvvetlerince kontrol altına alınarak, görevli

personel haricinde ( saglık personeli, koltuk kuvvetleri vb.) giriş ve çıkışların kapatılmasına,

3.Vakalariletemasıtespitedilenvatandaşlarlnl4günsüreiletamevkarantinasınaalınmasınave
bu süreç içeresinde tespit edilecek yeni temashlara da aynı tedbirin uygulanmasına,

4. Karantinaya uı,nun utlıg"i. iı.".o .a.n vatandaşlarımızın gıda vb. ihtiyaçlarının Serik

Belediyesi, İlçe Vefa Destek Grubu taratindan karşılanmasına,

5.Yukarıdabelirtilençuı,ş.uüu,,n,tedbirlerinivedilikleplanlanması,uygulanmasıveuygulamada
herhangi bir aksaklığa,";r;; veı.ilmemesine, g"."kıi gö.üımesi durumunda alınan kararlara

uyulup uyulmadığının denetlenmesine,

6,İlçeUmumiHıfzıssıhhaKurulu,nunaldığıkaıarlarauyulmamasıhalindeveherseferindeayrı

lİ

,ro ir ve ifa edi[mek üzere adli makamlara bildirilmesine,
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İlçe Umumi Aıfzısslhha Kurulunda hazır bulunanlarca 26.05.2020 tarihinde oy birliği

i1 karar verilmiştir,
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