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İlçe Unıuıııi IIıf7ıssıhha Kurıılu 1.59,j sayılı LJı-ırumi lIıt)-ıssılılıa Kaııuı,ıu'ııuır 26.ıııaddcsi

geı,cğince. Kaymakanı Mchı,ııct KtIRDOC1.1J başkanlığında 28.04.2021 tarihinde aşağıdaki gi.iııdeııı

çerçcvesinde gcıekli karaılaı,ı alıı-ıak tizcıe olağaniistii toplaı-ını ıştı ı,,

GÜNDEM

Çin Halk () uırılıuriycti'ııin Wuhan Kentinde başlayarak tütn dünyay| tehdiü eden ve Dünya

Sağlık Örgütü tarafıııdan PANDEMİ olarak ıritcleırdirileıı Coı,t-ıııav İriis (COVİD-l9) salgınındaıı

iilkcn-ıizi ve vataııdaşlaı,ı ııı ızı korunıak ve salgının yayılnıasıııın cngellcıın,ıcsi kapsanıında İlçcıniz

sınırlaı,ı içiııdc [ıiı,clcn tazla COVİD-l9 taııı]ı vııkaların oldı-ığu apartıı,ıanda künıelenme olduğunuıı

tcspiı edilnıcsi ııedcııi ilc COVİD-l9 (Coronaviı,tis) llastalıgıııa kaışı alınnrası gcı,eken tedbirlcrin

görüşülnıesi.

lLl)

KAllAR:
İ. iıçe,-,-,i, Merkcz_ Malıallesi 2l0l Sokak No:l adresiırdc bulrınan apaı,tıııanda birdeı-ı f'azla Covid-l9

tanılı vaka tcspit edilnıcsi ı-ıcdeııiylc 29l041202ll tarihi saat 00.(X) itibariyle "Merkez Mahallcsi

_] l01 Sokak Nr,ı:l adresiııılc buluııaıı apaftnlanıı-ı" ikiırci biı, kaı,ara kadar karaı-ıtiııa altıııa

ırlı ırmasıııa.

2. t]elirtilen apaı,tn-üaı,]a giriş vc çıkışlarııııı-ı kolluk kuvvclleriııce kontı'ol aItına alıııarak, göı'cvli

perso1el haricindc ( Sağlik Personeli, Kolluk Kuvvetleri vb.) gİıİş ve çıkışIarın kapatılmasıııa.

3. Karaı1tiııaya alıııaı-ı apartnıaııa 2. Macldcde belirtilen görevlileı, lıariç ikaınet edeırlerin zorunlu giriŞ

ye çıkışlaı.ın Kayınakaıırlık Makaırrının sözlii veya yaz:|ı izııi alınarak giriş ve çıkışlarında kolaYtık

sağlann-ıası na.

4. Kaıantiııaya alıniııı apartı,ı-ıaııda ikaıııet cdcn vatandaşları nı ızı ıı talep ettikleri ihlİYaÇlarının

kcndileriırcc veya orada görevli gtivenlik götcvlileri aracılığı ilc Seı'ik t}elediyesi. İtÇc St'slıl

Yardınılaşnra Vak1l taı,afından karşı laıınıası ıra.

5. Yukarlda bcliıtiIcn çalışınalarııı. tedbirlerin ivedilikle planlaıııııası. uygtılannrası ve uygtılanıada

herhangi bir aksaklığa ıı,ıeydaıı verilıııcn-ıesinc, gçı,ekli görtilıı-ıesİ dtııtınruııda alıııan karaı'laı'a uYuluP

ııyıılnıadığınııı dcııcılcıııııcsiııc.
6. ilçe 1Jıııın-ıi llıl)ıssıhha Kı.ırulrı'ıtııı alrlığı kaı,arlara tıyııIıııanıası halindc vc lıer set'erinde ayı'ı ayrı olıııak

iizere:

a. IJıı-ıı-ıırıi l{ı17ıssıhlıa Karııııru'ııtıı,ı 282.maıtıtesi gereğincc 3,150,00Tl,

b. Kabahatleı Kanuııu'ı-ıı.ııı 32.mııılılesi gcı,cğiı-ıcc 392,00TL idati para cezası uYgulanmasıııa.

c. ,füı.k 
Ccz_a K.aırtınu'nun Rulaşıcı llastalıklara ilişkin -fcdbirlere Aykırı Davıannıa baŞlıklı

195.maddesiı-ıde yer alan ".,.yetkili ıııakaı,ıılarca alınan tedbirleı,e uynayan kiŞi. iki uYdan bit

yıla kador hopis cezusıyla cezoloııılırılır. " htikı-ı-ıii uyarınca. bu lıiikıne uYmaYan kiŞilerin.

haklaı.ında gctckli adli işlcnılct takclir vc ilh edilıııek iizerc adli ıııakanılara bildirilmesine.

',"



İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda hazır bulunanlarca 28.04.202l tarihinde oy birliği ile karar
verilmiştir.
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