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Çin Halk Cumhuı'iYeti 'ııin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya
Sağlık Örgütü taıafından PANDEMi olarak niteiendirilen Coronavirüs (CoViD_ t 9) saigınından
i.ilkenıizi Ve ValandaŞlarıtnızı korumak ve salgının yayılmasının engellenmesi kapsamında ilçeıniz
AkÇaalan Mahallesi 4254 Sokak No:6-] adresinde Mutasyonlu COVİD-l9 tanılı vakanln olması nedeııi i]e
coViD-l9 (Coronavirüs) Hastalığına karşı alınması gereken tedbirleı.in görüşülnıesi.

KARAR:
l. İJÇenıiz AkÇaalan Mahallesi 4254 Sokak No:6-1 adresinde ikamet eden Mutasyonlu CoViD_l9

tanülı Vakanın yakün ten]as riski buluııan apaftman sakinlerinin olması necleıriyl e 03/o4/202l tariili
saat 00.00 itibariYle "Akçaalan Mahallesi 4254 Sokak No:6-1 adresinde bı_ılunan apaı.tnıaı1ı n,,
ikinci bir karara kadar karaniina altına alııımasıııa,

2. Beliıtilen apaltmana giriş ve çıkışlaı,ıııın koI]uk kuvvetleriı-ıce kontrol altına alınaıak, görevli
pelsonel haricinde ( Sağllk Persoııeli, Kolluk Kuvvetleri vb.) giriş ve çıkışlara izin verilmemesine,

3. Kaı'antinaya alıııan apa(maııa 2. Maddede belirtilen görevliler lıaıiç ikanıet edenlerin zorunlu giriş
\/e çıklşIarın Kaynrakanılık Makamıııııı sözlii veya yazılı ı,zni alıııatak giriş ve çıkışlarında kolaylık
sağianınasına,

4. Kaıantinaya alınaıı apaılmanda ikaınet eden vatandaşlarımızın talep ettikleri ihtiyaçlarının
kendilerince veya orada görevli güvenlik görevlileri aracılığı ile Serik Belediyesi, ilçe Sosyal
Yaı,dımlaşma Vakfı tarafından karşılanmasına,

5. Yukıı,ıda beliıtilen çahşmaların, tedbirlerin ivedilikle planlaırması, tıygulanması ve uygulanıada
heıhaııgi bir aksaklığa ıneydaıı verilmemesiıre, gerekli göri-ilmesi durumunda alınan kararlara uyı_ılup

ı.ıyı ılnıadı ğını ıı denetlenmesine,

6. İlçe Unıumi Hıfzıssıhha Kurulu'ııun aldığı kaı,aılara uyıılmanrası haljnde ve heı,seferinde ayrı aylı
olnıak üzere;

a. Unıumi Hıfzıssıhha Kanuııu'nun 2|2.nıaddesi gereğince 3. 1 50,00Tl,

b. Kabal,ıat]er Kaııuııu'nı.ın 32.modılesi gercğince 392,00TL idari paı,a cezası uygulannrasına,

c. ]'ürk Ceza Kaııuııu'ııun Bulaşıc] Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı
.195.ınaddesinde yer alan "...yetkili makaınlarca alınan tedbirlere uymayan kiş\, iki aydaıı bir
yıla kadar lıapis cezasıyla cezrılantlırılır. " hükmü uyarınca, bu hükıııe uymayan kişilerin,

erekii adli işleııler takdiı ve ifa edilmek üzere adli makanılara bi]dirilnresine,
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iı-çr uııunıi HIFZISSIHHA KuRUL KARARI
ilÇe Umunri Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 26.madde si

geı'eğince, Kaymakam Mehnıet KURDOĞLU başkanlığında 02.o4.2o2| tarihinde aşağıdaki gündenı
çerçevesiı,ıde gerekIi kararları alnıak iizere olağantisti.i toplannııştıı..

GüNDEM



Ilçe Umumi Hılzıssıhha Kuıılunda hazır bulunanlarça
veriinriştir.

02.04.2021 tarihinde oy birliği i]e kaı.ar
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