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KARAR:

1. İlçerniz Kökez Mah,

kümelenmesine ııede

"Kökez Mah. 30l3

verilııiştır.

l\\

İlçe Umumi Hıf)ıssıhIıa Kurulu 159j
Ivl elıınet

Hıfzıssıhha Kanuııu'nun 26,maddesi

başkarılığıncla l4,08.2021 tarihiııde

i ı,ç:n u ı.l ı-ııı,li H IFzI sSı FIHA Kt] IitJL KAıIARı

sayılı Umuııi
KlJRDoĞLLj

geıeğiı-ıce. Serik Kayınakanıı Sayıı-ı

aşağıdaki güırdem çerçcvesinde gerekli karaı,ları aln-ıak rizere olağaırüstti 1oplaüın]ıştür,

2

1

tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü ıaı,afından pandemi olarak

virüs (Covid- 1 9) salglnından va"tunauşıuri.,r, koı'uınak ve salgının yayılmasıl-ıı

gereken tedbirleriı,ı kararlaştırı lması, J

]0'l3 Sok. no:5 adresinde buluıran apaıtııaırc]a Covid-1_9 tanılı vakaların vaka

n olduğtıııun tespit edilınesi ned"niyle 15/08/2021 tarihi saat 00,00 itibariyle

Sok. ııo:5 adı,esiırde buluııan apartmaı-ıııı" ikiı-ıci bir kaıara kadar kaı,aı,ıtiııa

il:llil:1;ffiiuru giriş ve çıkışlarıı_ı kollı_ık kuvvetletince koııtrol altına alııraı,ak. görevli peısoııel

haricinde ( Sağlık Personeli, rol1,1, Kuvvetleri vb,) giriş ve çıkışların kapatılmasına,

Karantinaya alınan apartmaıı"l. *"oi"* beli(ilen gorevliieı hariç ikanret edenleriı_ı zoruırlrı giriş

ve çıkışlarının Kaymakamlık Makamıııın sözlü veya yazı|ı izni alınarak giı,iş ve çıkışlarıı-ıda

i.i}jiffi:'"ffiI upu,t.undu ikamet. eden,1,1,:"::::i]:'ili j:f: 
JJ[:',.,.J,,'n|''"n'u"n"'

kendilerince veya orada gtireJli giıvenlik görevtileri aracıllğı ile serik Betediyesi, ilçe sosyal

}l'*:ll'Tİi::T;l,J11}llTXl'i],1',',lu,",o",|]: i]:",""*,, 
tıyguıanması ve ııygı-ııaırrada

herhangi bil.aksaklığa..rd;],;;.i;-I.nıesiıre, 
geı,ekli göı,iıln]esi ilurı_ıııruı]da allı_ıaır kararlara rıyulı,ılı

i,l},J*ilitİ:lllİrJfili;,"ıln aldığı kararlara ı.ıyı_ıln_ıaır_ıası lrali,ıde ve lıer sef,eıiııde ayrl ay1,I

"'*llı.]İİlr' Hıfzıssıhha Kanrınu'ı-ırıı-ı 2L2,nıaılılesi gereğince 3,150,00 TL

b. Kabahatleı.*"r""",";;;;, ^_oi*,gereğince 
392,00 TL idari para cezası uygı,ılanııasına,

c. Türk Ceza K""_.r,;;;;;i"i*, u"u"u*,"ro iıiştin Tedbirleıe Aykırı Davraııı]ıa başlıklı

/9s.maddesinde ,.. ",;:..";;;ri 
,_,_,ukumıu."u. oı*o, ,.dı,il.ı"" uymayan kiş\, iki ayılan bir

ı,ılo kaılar nopi, ,",n),yln İu,,nlona",l"," }lUO1l1 
uyarınca, bı,ı hüıkıne uymayan kişileriı-ı,

haklarında geıekli adli ,rffi,;r;;,;;" iı,u 
"diın,,.k 

tizerc adli makamlara bildiı,ilmesiııe,
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ilçe Umumı ıfz-ıssıhl,ıa Kı-ırulrıniia l,ıazır bı-ıl rınanlarca
]
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14.08.202l taıihiıırje oy biıliği ile kaı,aı
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