Kırır'l'arihi:22.1),{.](]]

Kırır

\o:

]|}] ].

§

l

l

iı-çıı ı:ıı ı ;ııi Hiı;Ztssl

[ü

ıA

K

{]

ıtı]L KARAitl

i{ılzıssllİlı Kurulıı lj9] saı:;lı l.-ıı,ıuıııi ilıl7ıssıiıha Kııiıııııı:,ıırıı.ı i(ı,nıaılıiı,si gcrı,!ıi
l"t-jllIXJ( jI I' |,ı)i,,ıniıi,ıııJ,. .]] ı;.l,](]2l ıaıihinıle. tııplaıııı:ık
aşağ;ılaki g(in,
çcrı"crısiıııle ıcıckli ].aııı-]ııı ıinıık iizcrc ()l:iğaı]ıijıli iı)ılıı]nılştüı.
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l.la]k Cun'ıhuıiYeıi'ııin Wul,ıan Kenlinde başlayaıık

tüıı dünyayl ıelrdiı eden ve Düııvı Sı
Örgüıü ııraiindan PANDL]}1l o]arak niıclen<lirileı Coıoıaviıüs ((]oVİ»- i9) saigınınrian iilkeıııizj
vaıanılaŞlıınınız: korunıak ve salpiııın yıVılırıasınln engcllennresi kapsaııııırla l1.0,1,202i ıeırih
vı: l02
Kaııı \ıı'iu İlçe iJnıunıi i lılzıssıhha Kuruiu Kaıarı ile İJçcrniz. Kökcz Mahallesj (,.un.ıhıııiyeı (]ıiidcsi No:
ıe (jetljk Mahaiiesi ()ı.ıa(Cedik.) Sokak No:78 aıiresleriıılı: a]ınan kaıanıiııa duruı.ııuııuıı giirüşülııesi.
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ıaıih vc 202l:67 Kırır iıio'ltı İtçe l jııınıı lIığıssıhha Kııııılu k;ırııı ile llçt:niz Kı
Mahajlesi Cuııhı"ırıycı (]addesi No: ] 1-1 *drçsiııde brılı.ırıan apıııtııı;ındı iılutiısvı,ıılu Coı,jtj_'l1] ti
vakıııln Yc lııı vakiınlır ıeııııs]ı l:ııınııı ıcıpit cdilııcsi nedtniyle ]2]J.]ıl:0:1 ıılıihi saaı üt}.(ı{) i|ibiı}
kaı:ııiliıa altına ılııııııısı k aIaılaşırr lün şlıı, lle]irıilcıı ,ıpaı,ıü]lıııdü ikınıct edeıı \,luıasyonlı; ('ııviti_l9 ıı
l ],04,:0:
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}4 gtiıılük akıil' vaka izolas1,on siirı
ııcdeıiyle li.0.1.:0]1 ıırih ve 202li(i7 Karar i\jo'}ıı İlç* t.iııumı llıliıssıhha Kıırulıı Kaıaı
ilgili adreste bulunan aparlııana ai1 kaIanıine karaıııııı 2].04.2ü21 (:iıııa giinii saıl {iO:Q(} iıihaıi
sonI:rıdııılııasııa,
l}.l{.20:l taıih çe ]0] 1/(:ı7 Kıriır Nrr'lıı İ!çc l.|nıııııi l[ıliıssıhhıı Kıırıılrı kuriırı ilc İlçcnıiz (lcciik \{ahı
Ona(Geıiik) Sokık No: 7$ adresiıde bıı]unan hanede Mutasyaıılu (]ovid-l9 ıanılı r,ekanın ıespiı cdilı
ncdcniyle l2{)jtl2ü2l ı;rrihi saaı 00.00 iıilıaıiı,}e karaıtinı ıliını a]ınıııası kaı,arlaştırılmışıır. l}eliı1
'ün i4 güı
l,!an.Je ikamat cdcıı Muttısvr-ııitı Coı,id- 1 Q tanılt rııka
aktıl vaka izolasyıııı silrcsini ıanramlımas: ııeıleniyle l 1.04.202l tarih ve 202li67 Karaı N<ı'ltı İlçc l 'ııı
!lı17ıssıhha Kuruiı Kararı ile ilgili ırlıtsıe hıılunaıı hancıe ıit karantiıııı kırarııııı,ı 2],04,202l t]uıııa g
sıiıi {}0:00 itibaıi ilc sonIandlıılnlıısııiı.
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