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iı,ço uivıuıvıi HIFZISsIHHA KURUL KARARI

IlÇe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26,maddesi
gereğince, Serik Kaymakamı Sayın Mehmet KURDoĞLU başkanlığında 04.08.202| tarihinde
aşağıdaki gündem çerçevesinde gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplanmüştır.

GüNDEM

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya SağIık Örgütü taratindan pandemi olarak
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-l9) salgınından vatandaşlarıınızı koruınak ve salgının yayılmasını
engellemek aınacıyla gereken tedbirleriır kararlaştırılması.

l. Ilçemiz Kadriye Mahallesi Paşa Kemeri (Yeni) Caddesi No:4 adresiı,ıde bulunaır apartmanda Covid-
l9 tanılı vakaların vaka kümelenmesine neden olduğunun tespit edilmesi nedeniyle 05l08l202l
tarihi saat 00.00 itibariyle "Kadriye Mahallesi Paşa Kemeri (Yeni) Caddesi No:4 adresinde bulunan
apartmanın" ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına,

2. Belirtilen apaıtmanlara giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerince kontrol altına alınarak, görevli
personel haricinde ( Sağlık Personeli, Kol1uk Kuwetleı,i vb.) giriş ve çıkışların kapatılmasına,

3. Karantinaya alınan apartınanlara 2. Maddede beliılilen görevliler hariç ikamet edenlerin zorunlu
giriş ve çıkışlaı,ıı,ıın Kaymakaıılık Makamının sözlü veya yan|ı izııi alınarak giriş ve çıkışlarında
kolaylık sağlanmasına,

4. Karantinaya alıııan apaılmanlarda ikamet eden vatandaşlarımızın talep ettikleri ihtiyaçlarının
kendilerince veya orada görevli güvenlik görevlileri aracılığı ile Serik Belediyesi. İlçe Sosyal

Yardımlaşma Vakfı taralından karşılanmasına,

5. Yukarıda beliılilen çahşmaların, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamada

hcrhangi bir aksaklığa meydan verilınemesine, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup

u1 ulnıadığının denetlenmesine.

6. ilçe Umumi Hıf2ıssıhha Kurulu'nun aldığı karaı,lara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrl

tılınak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kaııunu'ııuıı 2 8 2. maıldes i gereğince 3. 1 5 0,00TI,

b. Kabahatler Kanunu'nun J2. maılılesi gercğince 392,00TL idari para cezasr uygulanmasına,

c. Türk Ceza Kanuıru'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbİrlere Aykıı'ı Davraırma başlıklı

19.§.rnaddesinde yer alan "...yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir
yıla katlar lıapis cezasıyla cezalandırılır, " hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin,

haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

İlçe Umuıni Hıl)ıssıhha Kurulunda hazır bulunanlarca 04.08.2021 tarihinde oy birliği ile karar

veı,ilıııiştir.
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