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HI[,ZısStHHA KuRUL KARARI

Hıfzlssılıha Kurulu l593 sayılı Unııııı-ıi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 26.nıacldesi
gereğince, Kaymakaın Mehnıet KURDoĞLU başkanlığıntla |1.04.202l
tarihinde aşağıdaki gtindenı
çerçcvesinde geı,ekli kaı.arları alı.ı-ıak üzere olağanüstü tcıplanınıştı ı..
İlÇe LJmumi

cÜNDEM
Çin tlalk Cunılıuriyeti'ırin Wuhan Kentiııde başlayarak tüı]r diinyayı telı<iit eden ve Dtinya
Sağlık Örgütü taı'a|ındatı PANDEMİ olarak ııiteleı-ıcliı,ilen Coronavirtis (Covid-l9) salgı;-ı ıı-ıdıın iilkeınizi

ve vatandaŞlarımlzı koı'ı-ımak ve salgının yayı lır,ıasıııı n eırgeltenıııesi kapsarnında ilçenıiz sıı.ııı.ları
içiııcic

Mutasyonlu covid-l9 tanılı vaka

ve lıu vakalarııı teınaslıları olıııası nedeni iIe coviD_ ı9

(Coronavirüs) Hastalığıı-ıa karşı a|ınması geı.eken tedbirlerin göriişülmesi.

KAIt-{R:

l.

208l Sokak No:7 adresinde bulunan apartmanda Mutasytınlu (]ovicl- ] 9
tanılı vakanın ve bı"ı vakanııı tenıaslılarının tespit edilnıesi ıredeııiyle 1210412021 tarihi saat ()0.()0
I|Çemiz Merkez Mahallesi

ilibaıiYle "Merkez Mahallesi 208l Sokak No:7 adresinde bultıüıan apartnlıınııı" ikinci biı. kaıaı.a

2.

3

1

f,
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7

kadar karantina altııra alınmasına,
İlÇenıiz Kökez Mahallesi Cıııııhtıı,iyet Caddesi No:l1-1 adresinde bulı-ıı-ıan apartnranda Mutasyonlu
Covid-l9 tanılı vakanıır ve tıu vakaıııır tenıaslı laı,ıııı ıı tespit cdilınesi nedeniyle l2104l202l ıar|li

saat 00.00 itibariYle "Kökez Mahallesi Cuınlıı-ıriyet Caddesi No:l 1-1 adresinde bulıınaı-ı
apaılmaııın" İkİncİ bİı karara kadar karaııtİııa altına alıı-ınıasıııa.
İlÇenıiz Kökez Mahallesi 3060 Sokak No: 5 adı,esirıde brılulıan apartıııaı-ıda Müasyonlu Covid- l 9
taırıIı vakanın ve bu vakanın temaslı laı,ı ırııı tespit edilmesi ıredeniyle |21041202| tarihi saat 00.00
itibaıiyle "Kökez Mahallesi 3060 Sokak No: 5 adresinde buIunan apaılmanın" ikinci biı, karaı.a
kadar karantina aItına alııımasına.
İlçemiz Gedik Mahallesi Orta (Gedik) Sokak No:78 adresiırde buluııan hanede Mutasyonlu Covidl9 tanılı vakaııın tespit edilnıesi nedeniyle |2l04l202l tarihi saat 00.00 itibariyle ',Gedik
Mahallesi Oı'ta (Gedik) Sokak No:78 adresiııde bulunan apaılnıaı-ııı,ı'' ikinci bir karara kadar
karantina altına alıırn-ıasııra,
Belirtilen apaıtmana giriş ve çıkışlaıının kolluk kuvveılerince koırtı,ol altına alırıarak, gt)ı,evli
personel haricinde ( Sağlık Peısoneli, Kolluk Kuvvetleri vb.) giıiş ve çıkışlarııı kapatılniasına,
Karantinaya alınan apaıln-ıana 5. Maddede beliııilen görevliler hariç ikanıet edenlerin zi,ırunlu giriş
ve çıkışların Kayıııakaııılık Makanııı-ıııı sözlii veya yaz-ılı iz,ı,ıi aIınaı,ak giriş ve çıkışlaı,ında kolaylık
sağlanmasına.
Karaırtinaya alınan apartmanda ikanret edeıı vataırdaşlarımızı n talep ettikleri ihtiyaçlarının
kendilerince veya orada göı,evIi güveı-ılik göıevlileı,i aıacılığı ile Serik Belediyesi, ilçe Sosyal
Yaıdımlaşına Vakfl tarafından karşılannıasına,
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yııkarıda belirtilen çalışırıalaı,ııı. teclbirlerin ivediIikle plaıılaırn-ıası. uygıılaıııırası ı'c uygulaı-ııada

herhangi bir aksaklığa meydaıı verilnıenıesine. geı,ekli görtilnıesi dı-ıruıııtıııda alınaıı kaı'arlara ı,ıYuluP
u1 ulmadığının denetlcnıııesiııe.
İlçe Umumi Hıfzıssılıha Kurtılı_ı'ııtııı aldığı karaılara uyulıııaması lıalinde ve her seferinde ayrı aYfl
olnrak üzere;
a. Unıunıi Hıfzıssılıl-ıa Kaı-ıuıru'ııtın 282.madıIesi geıeğiırce ,],150,00Tl,
b. Kabahatleı. Kaııuı-ıtı'ııtıı-ı 32.nıııılılesi geı,eğiı-ıce 392,00TL idari paı'a cezası uygulaıırı'ıası lra.
'ledbirleı'c Aykıı'ı Davlaıınıa baŞlıklı
c. Tüık C-eza Karıunu'nun Bulaşıcı Hastalıklaıa ilişkin
195.maddesinde yer alan "...yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki ayıtan bir
yıla kadar hapis cexasılıla cezalanıIırılır. " hüknıü uyarınca, bu hükme uymalan kiŞilerinhaklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilınek üzere adli makamlara bildirilınesiııe.

biıliği ile karaı'
ilçe Unruııi Hıt2ıssıhlıa Ku.ulunda lıazır bulrıııanlarca ||.04.2021 tarihinde oy
verilıniştir.
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