Kırır Tırihi:
Karır Nıı:

] ] .04.20_]

]

2021166

i

ı,çn uıruvıi ıllı,Z.ISSIı IIIA Ktı RtJı, KARARı

İlçe Unıuıni lJıf2ıssıhlra Kı-ırulrı l59-3 sayılı Umı-ınri Hı12ıssıhha Kanrıııu'ıırın 26.ıı-ıaddesi
geı,eğince, Kaymakam Melrmet K(JRDOĞL.U başkanlığıııda I l04.202l taı,ihinde aşağıdaki gündcnı
çeı,çevesinde gerekli kararları almak iizere olağaııüstü toplannııştır.

GüNDEM
Çin I Ialk Cunıhutiyeti'ı-ı in Wı.ılıaır Kt:ııtinde başlayarak tiinı dtiııl,a1,: tclıdil cden ve Dtiııva

Sağlık Örgtitti taraflııdaır PANt)l,rMİ olarak ııiıclcııı,liı-iIcıı Ctıı,onavirtis (Ctıvic1-19) sa!gıırıııdaıı iiIkcnıizj
vc vatarıdaşlarııııız_ı korı"ınıak ve salgınııı yay ı lır-ıasııı ııı engellcıııııcsi kalısıııııında İlçenıiz sınırları ıçiııdc
Meı.kez Mal-ıalle Atatiirk Caddesi No:328 adrcsiırdc bı.ılı"ırıaıı apaı,tıııanda Mutasyonlıı (]ovid-l9 taırılı
vakaııııı vc bı.ı vakanııı teırıaslıIarı olması ııedeıri ilc COVİI)-l9 (Cü ıı,ona\/ irlis ) llastalığına karşı
alııınıası gereken tedbirlcrin göı,üşiiln-ıesi.
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ilçenıiz Meıkez Malrallcsi Atattiı,k Caddesi No:"]28 adresiı-ıdc bı-ıluııan aparlı-ııanda Mutasyonlu
(]ovid- l9 taııılı vakaı-ıııı ve bu vakanıı-ı tcıııaslılaı,ının tcspit eclilnıcsi ııcdcniylc 12l041202| tarihi
saat 00.00 itibariyle " Meı,kez Mahallesi Atatürk Caddcsi No:j28 adı,esinde buluııan apaı'tmanın"
ikiırci bir kaıara kadar kataııtina altıııa alınınasııra,
Merkez. Mahallesi Atatüı,k Caddesi No:328 adresiı,ıde bulunan vc giriş çıkışlaı'ı ilc çalışanları
apartınanda ikaı,ı,ıet edeıılcrdcn bağııı-ısız olaıı Göksrı Alışvcrİş Meı'keziııiıı kaı'antiııa kapsaı-ııı
dışında tı.ıtuln-ıasıııa^

t]elirtilen apaçtnlanıı giriş ve çıkışlaı,ınııı kııllıık kuvvctlcrİı'ıcc koııtı'ol allıı-ıa alıııaı'ak. görevlı
personel lıaı.iciırılc ( Sağlık Persoı]e ti. Kolluk Kuvvctlcı,i vb.) giıiş vc çıkışlaı'ııı kııpatı ll]]irsına.
Karaırtiııaya atııraıı apartı-ııana 3. Maddcde bclinileıı görevlilcı,hariç ikaıı'ıet edenlcrin zoı'ı.ııılrı giri:
ve çıkışlarııı Kaynıakanılık Makamıııııı sözlii vcya yazllı izni alıııaı,ak giriş ve çıkışlatıııda kolaylıl
sağlanmasıııa.

Karantiııaya allnaıı apaı,tıııaııda ikaırıct cdcn vatarıdaşlafl n] lZlİ taIep eıtikleı'i ihtiy-aÇlirı'lı-ı ı
kendileriırce veya orada görevli giivenlik göı,evlilcri aracılığı ilc Seıik t}elediYesi. İlÇc SosYl
Yatdınılaşır-ıa Vak fı taı,afındaıı kaı,şılaırması na.
Ytıkarlda beliııileıı çalışııralarıır, tedbirlerin ivedilikle plan laııı-ııası, ı"ıygulanıııası ve uygulan]ac
herlıaırgi biı.aksaklığa meydan veı,ilmenesiııe. geı,ekli gtiriiIınesi durunıunda alınan kararlara uyulı"
ııyulmadığınııı deııetlcıımesine.
ilçe Umuııi Hı12ıssıl-ı]ıa Kı,ırultı'nuıı aldığı kararlaı,a ı-ıytılıııaıııası lıalilıdc vc lıer scl'eı'inde ayrı a1
olnıak iizeı,c:
a. IJıııtııı-ıi Flı[zıssılılıa Kaııııııtı'ııtııı 282.nuıılılı:si g.crcğiı-ıcc 3.150,00Tl.
b. Kabalıatleı- Kıını_ıııtı'ı-ırııı _}2.nıoıltlesi y,ı:rcğiııcc 392,()0'|I- idarİ paia cezası uYgıılaı-ıı-ııasırıa.
'fcdbiılcıc Aykıı'ı Daı'raııı'ııa baŞlı
c. 'fürk Ceza Kaııııı-ıtı'ııııı-ı [Julaşıcı liastalıklara ilişkin
iki a.Ydon
/ 95.ı1ıaddgsindc ycı- alaı-ı ','..,yctkili ıııakaı,ıılarca alıııaıı tcdbirlcre LIyıl]ayan kiŞi.
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.yılo kodor hapis cezusı.|ılo cczüılüııılırıIır." hiikııii ııvarıııca. l-ıu lıiikn-ıe uyır]?ıyatr kişi)cıin
haklarında gcı,ekli adli işlcnıler takdır ı,e il-a edilııek tiz_cı,e adli ıllakat,]1lıtra bildiriln-ıcsiııc,

İlçe Unıun-ıi Hıf2ıssıl-ıJ-ıa Kı.ırulunda hazıı, bulunanlaı,ca l 1.04.202l tarihinde oy birliği
verilmiştir.
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