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IlÇe UmunıiI-I ı fzıssı lıha Kı"ıı,ı-ılu l593 sayılı [Jıırunıi llıf)ıssıhha Karıtıntı'nı-ın 26.nıaddesi geı,cğincc
Kaymakaıı'ı Melrıııet KURDOĞLt-] başkaıılığında j0,03.202l taıihinde, toplaııaı,ak aşağırlaki glinclcıı

çerçevesintlc gerekli kararlaıı almak iizele olağani.istij 1oplaı-ınııştı r.

GijNDEM

Ç'iı'ı IIalk Cuııılıııriyeti'niıı Wuhaıı Kentinde başlayatak tiim diinyayı tehdit edcn ve Dtinya SağIıl.
Örgtilü taı,tılindan PAND}]Mİ oliıı,ak ııjteIcndiı,ilcıı Ctıı,t_ıııav iı,iis (COVİD-l9) salgınından iilkeınizi vc

vatandaşları m ızı korunıak ve salgının yayılııasıııııı cngelli:ıııııesi kapsanıında 19.03.2021 tarih ve 202|/zl]
Kaı,aı,No'lıı İlçc lJıııuıııi |lıt2ıssıIılıa Kurulu Kararı iIc Akçaalan Ma]ıallesi ull8.] Sokak No:2 adı,esiııde a]ınaı

k aıa ıı l i ı ı a r l ıı ıı.ı nı ıı n ı,ı n gö ıiiş ii l ı ı ı c s i.

KAll.,\

]9.03..)02| taıilı ve 20?,l l43 Karat No'Iı.ı llçe Unıtııııi Ilıfiıssılrha Kurı-ılu kararı ile Ilçen-ıiz AkçaaIaı;
Mahalicsi 4l83 Sokak No:2 adı,esiı,ıde bulı"ııraıı apaıtnıırnda Mtıtasyo11ltı Covid-l9 tanılı vakaııııı ve bı.ı

vakanııı tcıııas|ılarıııın olnrası ncdeniyIe beliı-tilcn adı,csde ikaıııet edcn kişileriıı 20.0.\.202l taı,ih saaı

00.00.iıil,ıaıi ile kaı,antiı-ıa aItıııa alııııııası kararlaşlırılııışlıı, Bcliı,ti]en apaı,tıııanda ikaıııet edcn Mı.ılasyon]Lü
(.'ov id - l') 1anılı vaka

ll

vc teıı,ı;ıslılarııı soı1 kontrol P(]R Ntııııııııc
soı,ıı"ıçIaı,ıııııı çıkıı-ıası vc l0 giinIiik aktiJ'vaka izrılasyoıı siiı,clcrini taıl-ü.ın-] la ı]ıas ı ırodeniyle ]9/0]/202l taıilr
vc 2021l43 Kııı,aı No'lı.ı İIçe Unıtıırıi ],1ıl)ıssıhlıa Kurııltı Kaı,aı,ı ile ilgili adresde lıulı.ınaıı alıaı,tıııaııa ;ıiı
kaıantiııa kaıaııııın 30.0j,2021 Salı giinü öğlcn saat l2,00 itibaıi ilc sonland ıtı lııasına,

llçe lJnıuıııi lIıl)ıssılıIıa Kuı,ulrında lrazıı, bulunanIalca j0.03,202l tarihiııde oy, birliği ile kariıı
vcrilıııiş
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