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'I'ünı dünyayı tehdit etnıeye devaıTı eden ve l)ıinya Sağlık Oı,gütü taratlııdaıı pandenıi olarak
nitelendirilen Koroııavirüs (Covid-]9) salgınündan vatandaşIarınıızı koıuınak ve salgınııı yayılınasını
engelleınek anıacıyla gereken tedbirlerİn kararlaştırıIıııası.

KARAR:

l. llçemiz Merkez Mahallesi 2086 Sokak No: l2 adresinde lıulı.ınan apaltmanda Covid-19 taııılı
vakaların vaka kiimelenmesine neclen olduğunun tespit edilmesi nedeniyIe 09/081202l tarihi saat

00 00 itibariyle "Merkez Mahallesi 2086 Sokak Ncı. l2 adresinde bulunan apartı,ıanııı" ikinci biı,

karara kadaı karanti na altııra al ı nıııasıııa.
z, İlçemiz Kökez Mahallesi 3045 Sokak No. l0 adresinde buluııan apartmanda Covid-]9 tanıIı

vakaların vaka kümelenmesine neden olduğunun tespit edilmesi nedeniy|e 09l08l202l taı,ıhi saat

00,00 itibaliyle "Kökez Mahallesi _]045 Sokak No: l0 adresinde buluıaıı apartmanın" ikinci bir

karara kaclaı,karantina altıııa alı nnıası na,

3. Belirtilen aparttııanlara giriş ve çıkışlaı,ın kolluk kuvvetleriıce kontı,ol altıııa alııaıak, görevli

peısonel haıicinde ( Sağhk Personeli, Kolluk Kuvvetleri vb,) giriş ve çıkışlaıın kapat ıIrı]asr na.

4. Karantinaya alınan apartnıanlara 3, Maddede beliı,tilen görevlileı hariç ikanıet edenleı'in zorıııılı.ı

giriş ve çıkışlaı,ıniri Kaymakaınlık Makanıının sozlü veya yazıh izn\ alınarak giriş ve çıkışlarında
kolaylık sağlanmasına,

5. Karantinaya alınan apaltmanlarda ikarnet eden vatandaşlarıınızın talep ettikleri ihtiyaçlarınııı

kendilerince veya orada görevli gtiveıılik görevtileri aıacılığı ile Serik BeIediyesi, İlçe Sosyal

Yardınılaşma Vakfl tarafi ndan karşılaıınıasına,
6. Yukarıda beliı,tilen çalışnıaların, tedbirleıin ivedilikle planlaıııııası, uygıılaıınıası ve uygulaıııada

herhangi bir aksaklığa meydan verilrneınesine, gerekli görülnıesi duruıııırnda alınaıı kaı'aılaıa uyulup

uyulmadığının denetlenınesiııe,

7. ilçe Umumi Hıiiıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulrnaınası halinde ve her set'erinde aylı ayıı

olııak üzere;

a, Uınuıııi Hıfzıssıhha Kanıınu'ıııın 282,nıoılıleısi gereğinoe .1,150,007'L,

b. Kabahatldr kanıınu'nıı n 32. ıııaılclesi gereğiııce 392,00TI., idaıi paıa cezası ı.ıygulannıasıııa.

c. Türk Ceza Kanunu'nun iJrılaşıcı Hastalıklaıa ilişkin Tedbirlere Aykırı l)avranına baŞlıklı

J 9.i, ınaddesinde yer alan "...yetkili nıakanılaıca aIınan tedbirleıe tıynıayan kişi, iki aYd«.n hir

yılı kadar hapis cexasıykı cezalanılırılır. " hükmü uyarınca, bu hükıne uynayan kiŞileıin,

enıler takdiı,ve ifa edilnıek üzeıe adJi ınakaınlara bildirilnıesine,haklarında ge.rekli adli işt
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İlçe Uınumi Hıt2ıssıhha Kurultı l59.j sayılı [Jmurni Hı['zıssılıha Kanı"ınu'nuıı 26,nıaddesi
gereğince, Serik Kaynıakaını Sayın Mehmet I(URDOĞLU başkanlığıııda 08 08,2O2 l tarihinde
aşağıdaki gÜndem çerçevesinde gerekli kararlaıı almak lizeıe olağanüstti toplanmıştır.
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ilçe Uınuıni Hıfzlssıhha Kurulıınıia hazır bulunanlaıca 08,08.202l talihinde cıy birliği ile kaıar

verilmiştir
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