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İlçe Unıun-ıi Flıfzıssı]ıha K.uıulu l593 sayılı

Unııııııi [-hl.zı ssı]ılıa Kaıruııı-ı' ııun 26. nıaclclcsi gereğ
Kaynıakam Mehmet KURDOĞLU başkaıılıgıııda
17.04.2021 taı,ihiırde, toplanarak aşağıdaki
gtiı
çetçevesinde gerekli kaıarları alnıak tizeı.e oiağaniistii toplaıımıştır.
GİjNDü,M

.

Çin Halk Cıııı-ıhuıiYeti'ı-ıin Wııhan Kcntiııcie başlayarak lii!)1 di-inyayJ ıchdiı
cdcn vc 1)iinya
oı'gtitti tarafıııdan PANDEMJ olarak njtclcndiıilcn (lo1,onavirtis
_

S

(CoViI)-l9) saIgııııııclan iilkcnıiz

Vataı]daŞlaı'ımlzt korunıak ve salgıırın yayılıırasınııı
cılgcllcnırıesi kapsarn ıı-ıda ]1.04.202l taı.iIı ve 2O1
Kaı'aı'No'lu ilÇe Umuııi Llıfzıssıhlıa Kı"ıru]u Kararı
ile iiçenıiz Mcrkez Malıallesi 2081 Sokak No:7 adrc
alıııaıı karantina dııruıııtıııuıı görüşi.ilııesi.

KAR,,\R:

l.

] taı.ih ve 202l 167 Kataı. No'lıı İl çe [Jnııı;ııı llıl'zıssıh]ıa Ktıı.ı_ılıı kaı.aı.ı
ile jl çcn,ı iz M
Mahallesi 208l Sokak No:7 aclıcsiırde bulııı-ı aıı apartıııanda
Mutasyonlıı Covid^ l 9 tanılı vakaıııır,
vakanın tenaslılarınııı olıırası ııedeııi yle belirıilen adı.este
ikaı-ııet edeıı ki şilelin l2.04.202l tarih
00.00.itibaıi ile karantiııa altıııa a]ın nıası karaıla
ştürı|n)ıştıı,. Belİı.tilen lıanede İkanret edeıı Mııtas,
Covid- l9 taııılı vaka
ve l.enıaslıları rıııı son ktıııtı.oI PCR Nuı
sonı.ıçIarııııı-ı negatıf çı kması ve l0 g iinliik akıjf
vaka izoIasyoıı süı.eleriııi taııaıııjanıası ııecie
l ) -04.202l taıih ve 202 l/67 Kant No'lıı İlçc tJırıuıııi
lIıf)ı ssılıha Kurı-ılu Kaı.aı.ı ile ilgili aclreste bı.ı
apaltıIa]]a ait kaı.aııtiııa kararıııı ıı l 7 .O4.202 l Cıııııaı.tcs
i 1ıı-iıı t] saat ]2:00 itibaıi ile soırlaııdırılı.ııasıııa.
l t .04.202

Ilçe Unııınıi []ıfzıssıhl-ıa Ktıı,uluı-ıda hazıı,

verilıı,ı iştir.
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