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i Hıl2ıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26.maddesine istinadt:r
et KURDOĞLU başkanhğında 02.011.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmcd
ınmıştlr

dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya SağIık Örgütü tarafından pandeıııi olara.
virüs (Covid- 19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgınııı yayılmasıı

la gereken tedbirlerin kararlaştırılması

h ve 2021/l 18 Karar No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Krırulu kararı ile İlçemiz Ona Mahall
desi No:22 adresiı,ıde bulunan apartmanda Mutasyonlu Covid-l9 taııılı vakalarııı tespit edilıneı
l202l tarihi saat 00.00 itibariyle "Orta Mahalle Tuzlaburun Caddesi No:22 adresinde bulıırıa
nci bir karara kadar karantina altına alınması kararlaştırılmıştır. Belirtilen apaılmandak
lamasında, karantinaya alınma tarihinden itibaren 20 günlük sürenin dolması nedeniyle ilgliJ

n apartmana ait karantina kararının 03.08.2021 Salı günü saat 00:00 itibari il
na.
h ve 202ll118 Karar No'lu İlçe Un-ıuıni Hıfzıssıhha ](urulu kararı i]e İlçemiz Yeııi Mahall
okak No:l9 adresinde buluııan apartınanda Mutasyonlu Covid-19 ıanılt vakanın ıespit edillne:
02l tarihi saat 00.00 itibariyIe "Yeni Mahalle Şehit M.Tıbık Sokak No: l9 adresiııdc btı]ııııa

nci bir karara kadar karantiıra altına alınn-ıası kararlaştırılmıştır. Belirtilen apartn-üandak

amasında, karantinaya alınma tarihinden itibaren 20 günlük sürenin dolması nedeniyle ilgıiJ

apartmana ait karantina kararının 03.08.202| Salı günü saat 00:00 itibari il
na,
h ve 2O21l118 Karar No'lu İlçe Umumi ]{ıfzıssıhha Kurulu kararı i]e İIçemiz Akçaala
Sokak No:l4adresinde bulunan apartmanda Mutasyonlu Covid-l9 tanılı vakanın tespit edilme!
1202| tarihi saat 00.00 itibariyle "Akçaalan Mahallesi 4265 Sokak No:l4 adresinde bulıına

nci bir karara kadar karantina altına alınması kararlaştırılmıştır. Belirtilen apartmaı-ıdak

amasında, karantinaya alınma tarihinden itibaren 20 günlük süreniır dolması nedeniyle iltrıil

apartmana ait karantina kararının 03.08.2021 Salı günü saat 00:00 itibari il
na,
h ye 202ll| 18 Karar No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile İlçenıiz Akçaala
Sokak No:l5 adresiııde bulunan apartnıaııda Mutasyonlu Covid-l9 tanıll vakanlır tespit ediImes

12021 iarihi saat 00.00 itibariyle "Akçaalan Mahallesi 4198 Sokak No:l5 adresinde bultıııa

ik !]cl

an-l

bir karara kada
asıııda, karantina
aparlü]ıal-ıa ait

r karantina altına alınması kararlaştırılmıştır. Belirt
ya alınma tarihinden itibaren |20 güıılük sürenin dolm

ilen apartmandak
ası nedeniyie ilg,il
00:00 itibari ilkarantina kararının 03.08.2021 Salı günü saat

umi Ilıfzıssıhha Kurulunda hazır bulunanlarca 02.08.2021 tarihinde oy birliği ile kaı,a
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