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iı,çıı uııuiıri HI},zIssIHHA KURUL KARARı

İlçe Umumi Hıizıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umuıni Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26.mad<les
gereğince, Kaymakam Mehmet KURDOĞLLJ başkanlığında 07.o5.202l tarihinde aşağıdaki günder

çerçevesinde gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplaürmıştır.

GİJNDEM

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Keırtinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Düny;
Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olaı,ak nitelendiri]eıı Coronavirüs (Covid-l9) salgınından ülkeıniz
ve vatandaşlarımızı korumak ve salgıı,ıın yayılmasının engelleıınıesi kapsanıında İlçemiz sınırları içiırd
Mutasyonlu Covid- 19 tanılı vakalaıın olınası nedeni ile COVİD- ü 9 1Coronavirüs; Hastalığına karş

alınıııası gereken tedbirlerin görüşülmesi.

KAItAR:
Ilçemiz Kökez Mahallesi 3l49 sokak No:l8 adresinde bulunan apaftmanda Mutasyonlu Covid-1
tanılı vakaların olması nedeniyle 08l0512021 tarihi saat 00.00 itibariyle "Kökez Mahallesi 31 4

sokak No: l 8 adresiırde bulunan apaılmanııı" ikinci bir karara kadar karantina altına alııınıasına,
Belirtilen apartmana giriş ve çıkışlarının kolluk kuvvetlerince kontıol altına alınarak, görevJ

personeI haricinde ( Sağlık Pers<ıııeli, Kolluk Kuvvetleri vb.) giriş ve çıkışların kapatılmasına,

Karantinaya alırıan aparhııana 2. Maddede belirtilen görevliler hariç ikamet edenlerin zorunlu giri
ve çıkışların Kayınakamlık Makaınının sözlü veya yaziı izni alınarak giriş ve çıkışlarında kolaylı,

sağlanınasına,
Karantinaya alınaıı apartınana ikaınet eden vataı-ıdaşlaı,ımlzılı talep ettikleri ihtiyaçlarını

kendilerince veya orada görevli güvenlik görevlileri aracılığı i]e Serik Belediyesi. İlçe Sosye

Yardımlaşma Vakfı tarafından kaışılanmasına,
Yukarıda belirtilen çalışn,ıaların, ledbirlerin ivedilikle planlannrası, uygulanması ve uygulaır-ıad

lrerhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, gerekli görülmesi dutumunda alınan kararlara uyulu

uyulmadığının denetleıımesine,
İlçe Umumi Hıfzıssılıha Kurulu'ıırıır aldığı kararlara uyulınanrası halinde ve l,ıer sef'eriııde ayrı ayrı olma

izere:'

a. [Jmumi Hıfzıssıhha Kanunu' nun 2 8 2. macldes i gereğince 3. I 5 0,0 0 T l,

b. Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi gereğince 392,00'[L idari para oezast uygulanınasına,

c. T'ürk Ceza Kanunu'nuır Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıkJ

19S.maddesinde yer alan "...yetkili ınakamlarca alınan tedbirlere uynrayan kişi, iki ayılan bi
yıla kudar lıapis cezasıyla cezalandırılır, " hükrnü uyarrnca, bu hükıne uyınayan kişilerir
haklarında gerekli adli işlemler takdir ve if'a edilmek üzere adli makamlara bildirilınesine,
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İlçe Umumi HıtLıssıhha Kurulunda hazır bulunanlarca 07.05.2021 tarihinde oy birliği ile kart
verilmiştir.
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