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İlçe Umunıi Hıfzıssılrha Kurı-ılı-ı l593 sayılı Umuıııi [lıt)ıssıhIıa Kaı-ıuııtı'ııtııı 26.ınaddes
gereğİnce, Kaymakaın Mehmet KURDOGLU başkanlığında 04.04.202| tarihinde aşağıdaki gi.indeır
çeı,çevesinde gerekli kaIaIlan almak üzere olağanüstü toplaı,ıı,nışttı,.

GüNDEM
Çin Halk Cunıhı"ıriyeti'ı-ıiı-ı Wuhaı-ı Kentinde başlayarak ti-iııı di.inyayı tel-ıdit eden ve Di.iny;
Sağiık Örgi.itü tarafındaı,ı PANDtjMİ olaı,ak ıritcleııd iı ilerı Coronaı,iıtis(COVİD- l9) salgııııııdaı
i.ilken-ıizi ve vatandaşları ı-ı-ıızı koı,uı-ııak ve salgııııı-ı yayılı-ııasııııı cııgclle nı,ı-ıesi kapsaııııııda İlçcıııi
sııııı,ları içiııde bazı ac]ı,esleı,de Mı,ıtasyonlıı COVİI)-l9 üaııılı vakaIaı,ın oIıırası ncdeııi ilc COV]t). ]'
(Coıoııavirtis) Hastalığııra kaı,şı alıırnıası gerekeıı tcdbirle ıiıı göı,i.i şii lıı-ıes i
.

KARAR:

l.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

İlçenıiz Kökez_ Mahallesi 3062 Sokak No:2 adresinde ikaı,ı,ıet cdeıı Mı.ıtasyonlu COVİD-l9 ıanı
vakanın yakın teıııas riski bulunan apaı,tn-ıan sakİnlelİnİtl olııası ııedeniyle 05l0412021 tarilıi saı
00.00 itibariyle" Kökez Mahallesi 3062 Sokak Nol2 adresinde bulrıııaı-ı apaılıııanın'' ikinci bi
karaı,a kadaı karantiııa altıııa alınıı-ıasına,
ilçemiz Crımhuriyet Mahallesi 5051 Sokak No:24 adresinde ikamet eden Mlıtasyonltı COVİl)-1
tanılı vakanın yakın temas riski bulunan apadınan sakiırlerİnİır olması nedenİyle 05l0412021 lafi|
saat 00.00 itibariyle. "Cumhuriyet Mahallesi 5051 Sokak No:24 adresİııde buluıran apaı:tnıaııııı
ikinci bir karara kadar karaııtina altına alııııırasına,
Belirtilen apartı.ııaıılaı.a giı,iş ve çıkışlarıııııı kolltık kııvvetlerİııce koııtı'ol altıı'ıa alıııarak. görcı,
persoııel lıariciııde ( Sağlık Pcrsoncli. Kol1uk Kı-ıvvctleri vb.) giıiş ve çıkışlaı'a iziır verilıııcı-ııcsiııe.
j, Maddede bcliı,tilen göıevIileı, lıaı'iç ikamet edeıılcı'in zoı'tıııl
Karantinaya alıııaı-ı apaı.tmaıılara
giriş ve çıkışIarın Kayn-ıakamlık Mak.aıııınıı-ı sözlü \,eya yazı|ı iz,ııi alınarak giriŞ vc ÇıkıŞiaı'ıııc
kolaylık sağlanmasına,
ettikleıi i)ıtiYaÇlaı'ınl
Karantiııaya alıııan apaı.tıııaıılaı,da ikanıet edeı] \,atandaşlaI'Imızın taleP
ile Serik !}eIediyesi. İlÇc SosY
kendilerince veya oı.ada görevli güvenlik göıevlileı,i aı,acılığı
Yardımlaşn,ıa Vaktj taraf ı ndaıı kaı,şılannrasıııa,
yukarıda belirtilen ça]ışmalar]ı,l, tedbirleriıı ivedilikle plaıılanıııası, tıygulanması ve uygı_ılanıac
gerekli görülmesi dı_u,ı"ımuııda alıııan kararlara tıyulı
heıl.ıangi biı aksaklığa meydan verilınemesine,
uyulmadığının deııetlenmesine,
halinde ve heı,seferinde ayrı
iiçe Umumi Hıfzıssıhha Krırrılu,nun aldığı kararlaı,a ı_ıyulı,ııaması
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oinıak üzere;
i gereğiırce 3, ] 5 0, 0 0 T l,
a, lJıııı,ını i ]-{ıf)ı ssı hha Kaı-ıuı-ıtı' ıırııı 2 8 2. nı a tl de s
b. Kabaha 1lerKanrılıu.ıı-ııı32.nıotlıIesigetcğincc392,00T'Lidal.ipaıacezasıuygıılaııı-ı.ıasıııa.
c.-I'ürk C ezaKanı,ınrü.ıltıü-ıBıılaşıcı}lastalıklarailişkiıı.fedbirleı.eAykırıDavral-ımabaşll}
alıııaıı tedbiıleı,e uymayan kişi, iki oytlan l
.195.maddesiı-ıde yer alaıı "."y etkili makamlaıca
l,ıtikıııii tıyarınca. btı hiikme rıyıııayaıı kişileı,ı
Jııla kadar lınpis ceı,asıyln cezrıItıııılırılır,"
,, ll
di l mck iizerc acl i i ıııak an-ılara bi ld iri lnıesi ne,
ad işleırılcı,ıakdir vc
age
,'t
I

;{?
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ilçe [Jmunıi Flıfzıssı]ılıa Krıı,ulı"ıııda lıazır buluııanlaı,ca 04.04.2021 tarihiııde oy biiliği ile kaı,aı
verilnıiştir.
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