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i ı.çı:: uı.ı ı,ıır,ıi ı l ı F.ZlSs ı ı ı l ıA K ı I ıtt j ı. KA RA Rl
ilçe [Jıı-ıuıni I[ıl'zıssıhha Ktırulu l59.1 savılı [Jn,ıunıi l lıl)ıssıiıha Kaıırıı.ıtı,ııtııı 26.ıııadclegeı'eğince' KaYmakam Mehnıc.t Kl.JRl)oUl.tJ haşkanlıgıncla 25-o4.202l taı.ilıiı-ıcje aşağıdaki gtindeı

çerçevesİırde gereklİ karaı.laıı alı-ııak iizere olağanaistii toplunnı,şt,r,

Gt]NDEM

Çin |talk C un-ıhuı'iYeti'n iıı Wulıan Keı-ıtinde başlayaı,ak tLinı dtinyayı tehdıt eı:ien ve I)iiııvSağilk Örgütii tarallı-ıdaır PANDEMi o]arak ııitelcndiİileıı Coıonaviıu, iaouir_İrİ',.",!u|]İlüIkcmizi ve r aıaııdaŞlarl m ı zı koı'ıııııak ve salgının 1ayılmasınııı .r*., .r."o İrpJn,,n,lu Ilçcıııizd,MutasYonlu COViD-l9 tanılı vaka ve yakın temaslıların,ıı olınası nedeni ile CoViD-l9 (Coıınaviı.tis
llastalığına karşı alıırınası gereken tedbirleriıı trıöriiştilınesi.

KARAR:
l, ilçen]iz ona Malıa]le Çopııı,oğltı C-'addcsi No:2:ırlıcsiııdc jkan]t.1 cdcıı Mııtasvoıılu C]OVlt)_l9 tanı]Vaka ve bu Vakallııı yakın teı]ıasIıIarıı-ıılı tcspit ccliiııcsi ncdclıiylc 261041202l ıarihi saat 00.0titibariYle "Orta Mahalle Çoptıı,oğiıı Cadrlcsi No:2 aclrcsiı-ıdc btıltıııaıı apartı.ıııının..ikinci l_ıiı.karaı.:

kadar karantiııa altına aJı ırııasıiıa.
2' Belirıilen aPal'tlnal]a giı'iŞ ı'e çıkışlarıı,ıın ktılltık ku,r,ctlcrince kontrol altına aiınarak. qöı.cr,]i

PcrsoııeI lraricinde ( Sağlık Peısoncli. Kolluk Ku,vı:tlcı,i vb,) giıiş vc çıkışlara iziıı vcrilnıcıı.ıesinc.3, Karantiı]aya alıı]an ap.ı]'tnlana 2, Madrlcdc beIirtilcn görcvlilet hariç ikaıııe1 cdeııleriıı zorı_ıırlu giriş
Ve ÇıkıŞlarıır KaYıı-ıakanıllk Makaıı'ııırııı söziii veya yaz,ıh iz:ıi alıııaı.ak giriş vc çıkışlarıııda koIa1,1ık
sağlannıasıııa,

4, Karantinaya allnan apartııancla ikanıct edeıı vatandaşIarııı-ıızııı talcp ettikleü.i ihtiyaçlaIInın
kendileriııce veya orada görevli giivcnlik göı,evlileri aracılığı ile Setik Belediycsi, ilçc Sosyal
Yardımlaşma Vakfı taıafi ı-ıdaı-ı kaı.şı lııııınasıııa,

5, Yukarıda bclirtilen ÇalıŞıııaların. teclbiılerin ivcclilikle 1-ılaıılannıası. ııygulann.ıası ve uı,,gtılaıııacla
lıerlraı-ıgi biı'aksaklığa ıııeydan ve ri lıııcı,ı,ı es iı-ıc- gerekli görtiInıcsi drıı.rııı-ı uııda alınan kararlara tıl,ulııp
tı1 ıı lınad ığııı ııı tIc ıı..t lcıı ıı:cs iııc.

6, ilÇc Unıunıl |lılzlsslh]ıa Kuruiu'ıırııı aldığı kaı,aı,laı,a rıyulıııaıııası l-ıaliııdc vc hcr scl,cı.iı.ırlc ayrı ityrı
tılı]ıak tizere:

a. [Jıı-ıtııı-ıi I1ıt2ıssılrlr;ı Ka;ıııı-ıtı'ııtııı 282.nıorldesi g.cı.cğiı.ıce 3.t 50,t)OTt.
b. Kabalıaıler Kaı-ırıııtı'ı'ıuıı 32.nıotlrlesi gcreğiıcc.l92,00TL idati para cezası uygrı laıımasıııa.
c, T'iiı'k Ceza Kaı'ıuılı-ı'ı'ııııl lJulaşıcı IlastaIıklara iIişkin 'I'cdbiı.lcrc Avkıı.ı Davı.aıııı.ıa başlıklı
,l95. ırıaddesindc Ycr alan ''..,yetkili ırıakanılaıca alınaır tcdbirleı.c tıyma),an kişi. iki ayıtan bir
Yıla kaılar haPis cezasty!a cezıılandırılır. " hiikn-ıü uyarı]ıca. bu hiikme uynıayan kişiIeriı-ı.
lıaklarıııda gerekli adli işlcnılcr takdir vc ifa ediln-ıek iizeı.e adli ınakamlara bildirilınesine,
.,.!lı.',
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[Jııırın-ıi FIıfzıssı]ıha Ktıı'uluııda ]-ıazır bulunanlaı,ca 25.04.202l tarilıinde oy birJiği ile kaı
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