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i ı,(,ıı ıı ı.t ı iı.t i I{ ı [,Zl sSIilI{A K t I ltt J ı, KARARl

sayılı [Jnıunri tIıf7ıssıhha Kaııurırı'ııun 26,ıııarlt
başkanlığıı-ıda 26.04,2.02 1 taı,ilıindc aşağıdaki giinc

çerçcvesiııde gerekli kararları alı-ııak üzcre olağanüstü toplannlıştır

Çin Halk CunıhuriYe ıi'niı'ı Wul-ıan Kentinde başlayarak tütıı dtinyayt tehdit eden ve t)ünya Sai
Örgiiti,i taralından PANDEMl olarak njıclendirilen Coronavirüs (CoVlD-l9) salgınından ülkemizi
VatandaŞlarımıZı korumak ve salgının yayılmasının engelleırmesi kapsarnında 2.2.04.202l tarih 202Il8j
25,04,2021 tarih 202| l87 Karar No'lu ilçe Umumi [lıfzıssıhha Kurulu kararlarıııa yapı
değcrlendirmeler sonucııı.ıda aşağıdak i i lave kaı.arlar alınmıslır,

KARAR:

l, ?,5,04.2021 tar|h 2021l87 Karar No'lu ilçc Umuııi Llı17ıssıhha Kurulı_ı Kararı ile ilçen-ıiz Orta Mahı
Ç'oPuroğlu Caddesi No:2 adı'esindc buluııarı aparonanda Mutasyonltı Covid_l9 tanılı vakanın yc
vakanın tenıaslılarünın tespi1 cdilıncsi ı]edcniyle 26104l202l tarihi saat 00.00 itibariyle karaııtiı-ıa alt
alınnılŞıır. Bu karara istinadcıı belirti]en adrcsde karanıinaya alınan kişiIcrin bilgileri ckli listı
[ıclirtilnıiştir.

2. ?)..04 2021 tarih 2021l83 Kaıar No'lu ilçe Umı-ınıi llıf)ıssıhha Kuıtılu Kararı ile ilçcnıiz Akçaa
lVlahallesi 4l67 Sokak Kapalı Pazaı, Yeri Mcvkisinde bulunan l]NERYA EFC Doğalgaz şaıİtiy
YerleŞkesinde Covid-19 tanılı vaka vc bu vakanın tcmaslılarının tespit edilmesi nedeniyle 23l04lİ(,
tarıhi saat 00.00 itibariyle kaıaııtiııa altıııa alınmıştır. Bu kaıara istinaden beIirtilen adresde karantint
alınan kişilerin biIgiJeri ckli listcdc belirtilmişıir.

İlÇc lJnıuıni }lı12ıssılrl-ıa Kııruluı-ırla hazır buluııarılaı, ca 26.04.202l ıarihinde oy birliği ile ka
verilnı iştir.
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