
Karar Tarihi: j0.0 ].202l

Karaı,N<ı: 202|l55

lt,{jlıl UMIJMi llırZISsII{HA KURUL KAIiARı

İlÇe IJnıuıııi Hılzısslhha Kıırulu l593 sayılı [,Jnıunıi }lıt)ıssıhha Kaıııııııi'ııııtı 26.ıııadi.le si
geı'eğince, Kaynıakam Mehıııet KURDoĞI-U başkanlığıııda 30,0 j.202l tarihinrle aşağıdaki giindeııl
çerçcvesinde geı,ekli kaı.aı.lalı alıııak iizere oIağani,istij topIann]ıştül.
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Çin Halk Cıınıhuı'iYeti'nin Wuhaıı Ke ııtiıırie başlayarırk tiiıı diiııyayı telıdit erle ıı ye [)iiı.ıya
SağIık Örgtitü tal'irfiııdaıı l'ANDl-]Mi olaı,ak ııiteleııtljtileıı C,]ııı,oııaviı.ijs (COViI)_l9) salgınıncian
iilkenrizi ve vataııdaşlaı,ı ııı ızı koı.ııı.ııak vc salgıı.ıııı yıi)/ılnıası|-ıtt1 engellcnıııcsi kapsanııııda İlçeıııiz
sınıı'lırı içindc Mulas)'olülıl (]OVİD- l9 taııılı ıaka]ar vc btı vakalarııı üeınasiılaı.ı tılıııası ııec]cni ijc
COViI) l9 ((ioıonaviıtis) l-]astalığıüia karşı alınıırtısı gereken tedbiı.lerin görüşülmesi.

rhHı,ır,--.r--.-l. IlÇenıiz KiirüŞ MahaJlesi Merkez Sokak No:l3 adrcsinde tırı]rıııan lıııııcdc Mııı;tsyonlu C()ViI). ]0

I 
taılılı vaka ve btı vakaııın lenıaslı laı,lırııı tespit eclillncsi nedcniyJe 31/03l2.o2l taı.ihi saat 00,00

I 
ititıaıiYIc "KüriiŞ Mahallesi Meı,kez Sokak No:l3 adı,esiıırie bultınaıı haneniıı" ikiııci bir kaı.aı.a
kadaı, kaı,aııtinıı altına alı nnıasına,
İlÇenıiz Çakallık Mal-ıalIesi Kır Sokak Nıı:22 adı,esinrle bı.ılrıııaıı lıaııecle Mutasyoıılu CoViD_]9
ıaırılı vaka ve btı vakAnııı tenıasIl larınııı tespit cdiln,ıcsi nedeniyle 31l0.]l202l talihj saal 00.0()
itibariYlc "Çakallık MaLıal]esi Kıı Sokak No:22 aclıesinde bulunan haııeııiıı" ikinci biı karaı.a kaclaı.
karaiıl iııa altına a lı nnııisı na,

llclirtileıı apartn'ıaııa, g,iı,iş ve çıkışlaı,ı;-ıı ıı kolluk kuvvetlcrince koııtrol altıııa alıııaı.ak. göı.evJi

PcrsoncI lıaricinrle ( Sa1llık l)cısoncli, Kollı.ık Kuvvi:tlcı,i vb.) giriş vc çıkışlarııı kapatı lıııasıııa,
Kaı'aııtinaya alıııaı'ı apartıııaıra 3. Maddede bclirtileıı görevlileı, haı,iç ikaınet edenleriıı zoı.ııırlu giı.iş
ve ÇıkıŞlarıı'ı K.ayınakaııılık MııkaıTıınııı sözlii vcya yazllı iz.ni alınarak giriş ve çıkışiarında kolaylık
sağlaııınası ı-ıa,

K.arantinaya alünan apartnıaı,ıda ikaıııet edcn vııtanıiaşIaı,ını ızın talep ettikleri il-ıtiyaçların ı n

kcııdileıince veya oı,ada görevli giivenlik g(itcvliIeıi aracılığı ile Scrik t}elediyesi, llçe Sosyal
Yardıııılaşına Vaktl taraflndau karşılanmasına.
Yııktırıda bcliı'tiIen çalışııalarıı,ı, tedt-ıiılcıin ivedilikIc plaııIaıııııası. tıyguJanı-ı,ıası ve ııygı,ılaıı-ıacla
lıel'hangi biı'aksaklığa ı-ı-ıeydan veri lıııe nıesiı-ıc, geı,ekli göriiinresi duruınuırda alınan karaılara ı_ıytı!ııp

ul,ul ııadığınııı denetleıııııesine,
İlçe Uıııumi Hıfzıssılı8a Kuı,ıılı"ı'nuıı aldığı karaı,l;ıı,a uyı,ılıı-ıaması halinde ve her set'erinıic ay[t ayIı
lolı-ııak tizerc;

I a, tJnıtınıi llıt7ıssıhha Kııııt.ıı,ııı'ıııın 282.nıoı!ılı:si gctci,,iııce .?.t50,00Tl,
I

l b. Kabalıaılcı Kaııtıı]ıı'ııtııı 32.nıoılılesi gcı,cğincc -]92,00'l'l, idari paı,a cczası ııygu Iaırıııasına.
c. 'I'iiı'k Ceza K.aıı tııı ıı'ııı.ııı Bıılaşıcı llastirlıklaıa ilışkin 'l'cdbiı,lcıc Aykırı Davı,aııma başlıklı
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lrl0 kador hoPis ce\nsı.yla <:ezulnntlırılır," lıiikıı-ıti ı-ıyaıı;rca, bu hiikı-ııe uymayal] kişiierin.
haklal'ında gerckli adli işlenılcı,takdiı,ve ifa edilnıek üzeı,e adli ıııakamlara bildirilnıesine.

IlÇc [Jnıı-ınıi FIıfzıssıhha Krıruluııda lıazir lıu lı,ınaıılaıca 30.03.202l, tarihiııde oy biıliği ile karar
vcrilııı iştir.
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