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iıçn uı,ıuıı,ıi HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26.maddesi

gereğince, Aksu Kaymakamı Serik Kaymakam Vekili Sayın Aydın ERGLIN baŞkanhğında 04.07.2a2|

tarihinde aşağıdaki gündem çerçevesinde gerekli kararları almak üzere o1ağanüstü toplanmıŞtır.

GüNDEM

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak

nitelendirilen Koronavirüs (Covid_19) salgınından vatandaşlarımızı kcırumak ve salgının yayılmasını

engel]emek amacıyla gereken tedbirlerin kararlaştırılması,

KARAR:

l. ilçemiz Merkez Mahalles\.2067 Sokak No:9 adresinde bulunan apartmanda Mutasyonlu Covid-l9

tanılı vakanın ve vaka kümelenmesinin tespit edilmesi nedeniyle 05l071202lı tarihi saat 00.00

itibaıiyle ,.Merkez Mahallesi. 2067 Sokak No:9 adresinde bulunan apartmanın" ikinci bir karaı'a

kadar karantina altına alınmasına,

2. ilçemiz Kökez Mahallesi 3166 Sokak No:25 adresinde bulunan apartmanda Mutasyonlu Covid-19

taırılı vakanın ve vaka kümelenmesinin tespit edilmesi nedeniyle 0510712021 tarihi saat 00.00

itibariyle ,,Kökez Mahallesi 3l66 Sokak No:25 adresinde bulunan apartmanın" ikinci biı karara

kadar karantina altına alınmasına,

3. Belirtilen apartmanlaı.a giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerince k<)ntrol altına alınarak, görevli personel

haricinde ( Sağlık Personeli, Ko11uk Kuvvetleri vb.) giriş ve çıkışların kapatılmasına,

4. Karantinaya alınan apartmanlara 3. Maddede belirtilen görevliler hariç ikamet edenlerin zoı'unlu giriŞ

ve çıkışlarının kaymakamlık Makamının sözlü veya yaz|tı \zı,ıi alınarak giriş ve çıklşlannda kolaylık

sağlanmasına,
Kaı.anıinaya alınan apaılmanlaı,da ikamet eden vatandaşlarımızın talep ettikleri ihtiyaçlarının

kendilerince veya orada görevli güvenlik görevlileri aracılığı ile serik Belediyesi, llçe sosyal

Yardımlaşma Vakfı tarafindan karşılanmasına,
yukarıda belirtilen çalışmaların, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamada

herhangi bir aksakhğa meydan verilmemesine, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup

uyulmadığının denetlenmesine,

iiçe Umumi Hıfzıssılıha Ku'ulu,nuıı aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ay., aylı

olmak üzere;

a.[-]mumiHıfzıssıhhaKanunu,nun2l2.matlclesigereğince3.150'00Tl'
.KabahatlerKanunu,nun32.macklesigereğince392,00TLidariparacezasıuygulanmaslna,

c. TürkCezaKanunu'nı,ınBulaşıcıHastalıklarailişkinTedbirlereAykırıDavranmabaşlıkll
195.maddesinde yer alan " .yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, jkj aydan bir

yıla kadar lıapis cezasıylo cezalantlırılır"' hükmü uyaıınca, bu hükme uymayan kişilerin,

haklarında gerekli adli işlemler takd
1

iı, ve ita gdilmek üzere akamlaı;a-biidiriIme sıne:
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İlçe Umuııi Hıfzıssıhha Kurujunda hazir buiunanlarca 04.07.2021 tarihinde oY biıliği ile kaı'ar

veıilnıiştir.

dın ERGÜN
Aksu Kaymakamı
Serik (1ymakaryı.V.
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