
ILÇE UMUMi HIFZISS;IHHA KURUL KARARI
IlÇe |Jnlunıi Hılzısslhha Kıırulu, l593 sayılı Llmunıi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 26.maddesine istinade

Kaymakam i\4ehmet KIJRDOĞLU başkanlığında |8.07.2o2| tarihinde gerçekleştirilen olağanüstti gödşme(
aşağıdaki kariırl{ı aJınmıştır.

GüNDEM ,

Karar Tarihi: i 8,07.202,1

Karar No: 20211123

Tüm düııyayı tehdit etııeye devam edeı-ı ve Dtinya Sağlık
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-l9) salgınından vatandaşlarımız1
engellenıek a.ınabıyia gereken tedbirlerin karaı.laştırılması.

Örgütü tarafından paııdemi olaı.i
korumak ve salgınıı-ı yayı lnıası

l

K-ARAR:

|3.07.2021 laı,ih ve 2021l118 l(aı.aı. No'lu İice lJmumi
bulunmasından dolayı 04l0712021 tari]ı 202 l/İ11 savılı İ
ııygulanmiıkla o]an Merkez Mah. 2067 . Sok, No:9 adrcsind

Hıfzıssıhha l(urui Kararımız ile mi.ic
Içe Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile
eki apartman 5 No'lu Dairede bulunan

lıir se be

i<aı,aı,ıt iı
üffi

isimli kişilerin aIantiıla uyguiamasına, şahs i a.ı açlarına eşiik eden kollu k ıı l, vet c
nezaletinde i tikal eıtik]eri adı,es olan "Yeni mahai]e Gülsünı Süleyman Süı.al caddesi 4084 sokak no:24
adı,esi nde de[zam elıTeleri, "Yeni mahalie Gülsüm Süleyman Süı,al caddesi 4084 sokak no:24 adres;nd
b u ]uıran Iıaııöı-ıin" ikinci biı karaı.a kadaı. karantiııa altına alıııması kaı.arla ştıı,ılmlştır. Beliıtİlen ]-ıaııed
karantina ,]yğulanmasına ııeden o]aır Mutasyonlu vakanın aktif izolasyoıı süresini tanamlaması ve ''Ycı
n-ıahal]e Gü] $üıı Süleyman Si.iı,al cadde si 4084 sol<ak no:24 adresinde bulunan hane''de yeni vaka tesıı
ed ilınemesi ıledeniyle " Yeni mahal]e Gülsüm Si.ileyman Süral caddesi 4084 sokak no:24 adı.esiırde brı]ı.ıııa
lıane"ye ait kalaıılirra kaıaı,ıııın 19.01 .2021 Pazaıtesi günü saat 0O:OO itibari ile sonlandıı.ı lınas;na,

2. 04.0'].2021 tarih ve 2021l1lıl Kaıaı, No'iu İlçe lJmumi Hıfzıssıhha Kuı,ulu kaı,aı.ı ile ilçenıız Merkc
Ma]ıa]lesi 2Ob7 Sokak No:9 adı,esiııde buluııaı-ı apeılmanda Mutasyonlı,ı Covid- 1 9 tai-ıılı vakanııı r,e vali
ktinıelenın ısiİıiı-ı tespit edilınesi nedeıriyle 05l07l20',ZI tarihi saat 00.00 itibaıiyle "Meı.]<ez Mal.iallesi 2O(.:
Sokak N<ıı9 adı'esiııde bı"ılunaıı apaı,tııraııın" jkiırci bıı, kaı,ara kadaı, kaı,antina altına alınıııas
karaı,l tırı l tı ı,. Beliı,ti]eı-ı a aı,tııraı-ıda ikaı-ııet edeı,ı Mutasyoıılu Covid-19 taı-ıılı vaka Eİl

'in aktif vaka izolasyon süı,esini tamamlan-ıası nedeı-ıiyle ilgili adı.est
bulunan ııpqıtmana ait karaııtina kararının 19.07.202l Pazartesi gtinü saat OO:00 itibaı.i il
sonlandırı l ıdsına.

İlçe Uİııuıni [{ıfzıssıhha l(uı,ulunda hazır bulunanlarca |8.0'7.2021 tarihinde oy biı,liği ıle kara
veı,ilıniştiı,
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