
llçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıt2ıssıhha Kanunu'nun 26,maddesi

sereğince, Serik Kaymakam, ;";,;;;;.; "u*Joeru 
ouiı.unı,e,nau 06,0g,202, tarihinde aşağıdaki

E -İ";.,;;;;,inL g","tli kararla" almak üzere olağanüstü toplanmıştır,

GÜNDIM

1iim dünyayı tehdit etmeye devaın eden "" ?::." 
Sağlık Örgütü taralından pandemi olaı,ak

niıelendiıilen Koronavirüs tCl"lİ-l"l salgınından,,u'unOu,Ü,,"ın',,, 
ko'ı,umak ve salgıııın yayılmasıııı

:i.,.;§İ.,,H ;,";,,İİu g",l,"n tedbirlerin kararlaştırılması,

Karar'I'arihi:06,09,202]ı

Karar No: 202ll|42

il-çıi u ılı-ın,ıi ıl IFZISSIHI{A KI]RUL KARARI

KARAR:

04.08.2021 tarih ve 202|l132 Karar No'lu Ilçe Ljmumi Hıf)ıssıhha Kurulu kararı ile llçemiz Kadriye

Mahallesi Paşa Keırıcr i (Yeni) Caddesi No:4 adresinde bulunan apaftm
deniyle

and
05/0

a Covid- 19 tanılı vakalaı,ın

8/202l tarihi Saat 00,00

vaka kümelenııesıne neden olduğunrıı,ı tesp it edilmesı ne

itibariyle ' 'Kadriye Mahallesi Paşa Kemeri (Yeni) CaddeSl No:4 adresinde bulunan apaftmanın

ikiııci bir karara kadar karantina altına alıııması kararlaş tıtıln-ııştır. Bu karara istinaden belirtileıı

adreste karantinaya alıııan kiş ilerin bilgileri ekli listede belirtilmiştır

2. O8,08.202 l tarih ve 20211133 Karar No'lu llçe Umumi Hıf)ıssıhha Kuı,ulu kararı ile İlçemiz Merkez

Malıallesi 2086 Sokak No:l 2 adresiı,ıde buluııan apartmaı-ıda covid- 19 tanıh vakaların vaka

1

kiiııelenme
" Nierkez Mah
kaı,antiııa altına

sine neden olduğunun tesp

allesi 2086 Sokak No

alınması kararlaştıı,ılm

it edilmesi neden

ıştıı,. Bu ka
12 adresinde bulunan apa$manın

rara istinaden belirtilen

iyle 09/08/2021 tafihi saat 00.00 itibariy le

ikinci bir kaıara kadar

adreste karantinaya alınan

3. 08.08.2021 tarih ve
kişiierin bilgileri ekl i listede beliı,tilmiştır,

202ll|33 Karar No'lu İlçe linıuııi Hıt)ıssıhha Kurulu kararı ile İlçemiz Kökez

Mahallesi 3045 Sokak No: l0 adresinde bulunan apa(manda Covid-'l 9 tanılı vakaların vaka

ktiıııelenmesine neden olduğunun tespit ed ilmesi nedeniyle 09/08/2021 tarihi saat 00.00 itibaıi_vle

ikinci bir karaı,a kadar

"Kökez Mal-ıallesi

kalaırtina altına ahırması karar
]045 Sokak No: l0 adresı

laştııılmıştır. Ru
nde [ıulıınan apartmanın

karara istinaden belirtilen adı,este karaııtinaya alıı-ıaır

kiş ileıin bilgileri ekl

08,2021 tarilı ve
i listede belirtilmiştır

20211134 Karar No'lu ilçe l jııumi Hıt-zıssıhha Kurrılu karaıı ile İlçemiz

4. l1
Akçaalan Mah. 4256 Sok. No:l l adres inde bulunan apartmanda covid- l9 tanılı vakaların vaka

künıelenmesine nede n olduğunun tespit edilmesi ııedeı-ıiy |e l2l08l2021 la,ihi =u", 
00,00 itibaıil ie

" Akçaalan Mah, 42 6 Sok. No:1l adres iı-ıde bulunan apartnıanın" ikinci b ir karara kadar karantına

altıı-ıa alırması kaı,ar laştıı,ılmıştır. Bu karara istinaclen belirt ilen adleste karan tinaya alınaı,ı kişileıin

8.202l tarih ve 2021/135 Karar No'lu llçe umtımi Hıfzıssıhha 1(urulu kararı ile İlçemiz Merkez
bilgileri ekli listede belirtilmiştıı,

Mah. 2125 Sok, nrı: 1 adr
erjilmesi nedeııiyle l
esinde bulunan apaıtmanda Covid- 19 tanılı

41081202l tarihi saat 00.00
kadar kar

vakal arın vaka künre lenı,ııesıne

iıihariyle "Merkez Mah

antina altına alııımiısı

5

5. 13.0

6. 14

ııedeı-ı olduğunun tespıt

kaıarlaştırı[ınıştır. Bu kaı,ara istinaden belirtile ıı adreste kaı,antınay
ikinci bir karara

alınan kişilerin bilgileri ekli
2| 25 Sok, no:l adresin de bulunan apartmanln

08.202'l tarih ve 202'll l 36 Karaı, No'lu İlçe Uııumi Hı fz-ıssıl-ıl,ı lu kararı ile İlçeııiz
listede belirtilmiştiı,

da Covı
e.ı

KÖkez
nl6sine
'' 

ü:/

fu-y ah.30l1,fok, no :5 adresiııde bııluııan ıpaıınıaıı
1

d_ l9 arıır vaka kümel



nedelr olduğunun tespit edilmesi nedeniyle | 510812021tarihi saat 00,00 itibariyle "Kökez Mah, 30l3

§ok. no:5"adresinde bulunan apartınanın" ikinci bir karaıa kadar karantina altına alınması

karaılaştırılmıştır. Bu karara istiıiaden belirıilen adreste karantiıraya alınan kişilerin bilgileri ekli

listede belirtilmiştir.

ilçe Umumi Hılzıssıhha Kuıulun<la hazır bulunanlarca 06.09.202| tarihinde oy birligi ile karar

verilmişıiı,.
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