ı(arar Tarihi:0 l .05.202I

Karar No: 2021l94

iı,çıı uııuıı,ıi tIıFZıssIrIHA KURUI,
KARARl

İlÇe Uınunıi Hıfzıssıhlıa j(uı'ulu
l59] sayılı Unıumi. }Iıfzıssıhha Kuni,ru,nrn
KaYnıakanı Mehııret KURD.ĞLU
bil'€;;;"" ';; |or.ror., tarihincıe ;;;,;;; 26.maddesi gereğiııce,
aşağıcıaki gtindenı
çerçevesinde gerekli kaıarları alıııak ı"izere
olugunİ.İ l

İoplurn.,,ş,r.

cÜN DEM
Çin Halk CumhuriYeti'nin
Kenıinde başlayarak ttiın dtinyayı
telıdit eden ve lJi.iı.ıya Sağlık
.Wuhan
taraflndaıı PANDEMi olarak ııitele,ıdiriı"n
örgütti
coronurirtı.İöorir-,r;;"i;;r;;;;;;,r.,i.i
," ru,unduşlarııııızı
korumak ve salgının
YaYıln-ıasıı-ıın_ engellenmesi kapsam'ında
21.04,20;l
,^r;İ
Uınumi Hıfzıssıhha Kurulu kaıarı
ile alınan karantiı.ıa ar.u.urrn göüşülnıesi.
""'İoİ'ıııg Karaı. No,1u ilçe

KARAR:

1. 2|.04.202| tarih ve

202I/7g Karar No'lu İlçc Uıı.ırınıi
Iiılzı ssıhha kuıulı-ı kararı iIc İl
Mahallesi 30 ] 3 Sokak No: 3 adresiııde
çcı-ıı iz Kökez
bultıııan apartıııaııcla biı,den fazla
Cov jd- l9 tanı lı vaka tespit
edilmesi ııedeııiyle 22,04.202] taı,iI-ıi
saat O0.00 itibaıi ile "Kökez
Maiıallesi 30l3 Sokak N o:3 adresıı.ıde
bulı.ınaıı apartıı-ıan ı ı-ı '' ikjııci bir
kaı,aı.a kadar kaı.aııtjııa altıııa alıırması
karar tıı,ı]ırı ı tıı,. BeIi
apaıtıı,ıaııda ikaıııet ed en Covidl9 tanı lı vakalar

ııı ve teııraslı iarıııı ıı lzo lasyon stireç lcı.iııi
boyunca kai,antina lıygı-ılannıası ve
yeıri vaka tespit edilmenesi
ııedeniyle 21 .04.2021 tarih ve 202
l /79 Kaı.ar No'lu İl
Um
l_tl11l Hıfzıssıhha Klırulu
çe
buluııan apaıtmana ait karantina karaı,ınııı
Kararı iIe ilgili adreste
02.05.2O 21 I'azaı günü saat O0.0O
iıjbaı.i ile sonlandıı.ı lınasııra,
2L04.202| tarilı ve 202|/79 Karar
No'Iu İlçe U munll l,{ıfzıssıhha Kuı.ulrı
kaı. arı ile İlçeıniz Kökez
Mahallesi 9 Eylül Caddesi A BIok
No: l4,4 adresinde b uluııaıı apartıııaııda
biı:de n fazla Covid- l 9 ranılı
vaka tespit ediJıı-ıesi nedeııi yle 22.04.2021
tarihi
B|ok No: I44 aclresiııde bıılı_ırıaıı apartıııaıı saat 00.00 itibari ile "kökez Mahal lesi 9 EyiüJ Caddesj A
ıı-ı
ikinci bir karara kadaı kaı.a
kaıaı,laştırı lı-ıı ı tır. Beliı.tile n
ntina aItına alınn-ı asl
apartn]aı]da ikan-ıet ecien
ovid-19 taü]ılı va ka lar
tanıanı Ian.ıalatı, bei iı.İilen adrestJ

2.

l0 güıı

''

rııı ve

Ve

aııııııı

izolasyoıı sü ı,elcı-iıı i taıı.ıaı ıı laıı,ıaları.
adreste 10 gün bo yuııca kaı.aııtina ı.ıygıılaıııırası
ve 1,eıri vaka tespit edilnıen-ıesi
ı-ıed
ve 2021179 Karar No'Iu İlçe lJıı-ıtıııı
i I,1ı fzı ssı l-ıJıa Kuı,ııIu Kararı ile i] gili adı.este eniyle 2l .04.202l taı.ih
bı-ılunan apartnıana ait
kaı,aırtina kaı.arıııııı 02.05.2021 Pazar gtiııii
saat OO o0 itibaıi jle soı-ılancl ırılmasııra,

l,".lırışt,llÇ"

teıı-ıaslı|

Umumi Hıfzıssıhha Kuruluııda lıazır bulunanla
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01.05.2021 taı.ihinde
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oy birliği ile kaıaı
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