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iıçn urvıuıı,ıi HIFzIssIHIlA KuRUt, KARARI
ilÇe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 26.maddesi

gereğince, Kaymakam Mehmet KURDOĞLU başkanhğında 01.06.2021 tarihinde aşağıdaki gündem
çerçevesinde gerekli kararIarı almak üzere oIağanıistü toplanmıştır.

GüNDEM

Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak ı,ıitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi
ve vatandaŞlaı'lmızı korumak ve salgının yayılmasının engelienmesi kapsamında ilçemiz sınırları içinde
MutasY<ınlu Covid-l9 tanılı vaka ve bu vakanın temaslıları olması nedeni ile CoViD_19 (Coronavirüs)
Hastalığına karşı alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi.

R
IlÇemiz Çakallık Mahallesi Merkez Sokak No:42 adresinde bulunan apartmanda Mutasyonlu
Covid-l9 tanıIı vakanın ve bu vakanın temas|llarının tespit edilmesi nedeniyle 02/0612021 tarih\
saat 00.00 itibariYle "Çakallık Mahallesi Merkez Sokak No:42 adresinde bulunan apaılmanın,,
ikinçi bir karara kadar karantina altına alınmasına,
Belirtilen aPartmana giriş ve çıkışlannın kolluk kuvvetlerince kontrol altına alınarak, göı.evli
personel haricinde ( sağlık personeli, kolluk kuvvetleri vb.) giriş ve çıkışların kapatılmasına,
KarantinaYa alınan aPartmana 2. Maddede be]irtilen görevliler hariç ikamet edenlerin zorunlu gıriş
ve ÇıkıŞların KaYmakamlık Makamının sözlü veya yazıIı izni alınarak giriş ve çıkışlarında kolay1ık
sağlanmasına,

KarantinaYa alınan apartmanda ikamet eden vatandaşlarlmızın talep ettikleri ihtiyaçlarının
kendilerince veya orada görevli gi.ivenlik görevlileri aracılığı ile Serik Belediyesi, ilçe SosyaJ
Yardımlaşma Vaktl tarafından karşılanmasına,
Yukarıda belirtilen çalışmalaiın, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup
uyulmadığının denetlenmesine,
İlÇe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrl ayrı
olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.mattdesi gereğince 3,I50,00Tt,
b. Kabüatler Kg.rıunu'nun 32.maddesi gereğince 392,0|TL idari para cezası uygulanmasına,
c. Türk Ceza' Iİanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbir]ere Aykırı Davranma başlıklı
19S.maddesinde yer alan "...yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki ayclan bir
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. " hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin.
haklarında gerekli adli işleınler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda hazır bu]unanlarca 0|.06.2021 tarihinde oy birliği ile karar
verilmiştir.
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