
Karar Tarihi: l 1.0t},202l

Kır rı r No: 202 ]/134

ilçe
gereğince.

GüNDEM

KAIt-{R:

Uııruı-ııi Hıf)ıssıhha Kurulu l59j
Serik Kayı-ııakaını Sayıır Mehnıet

Hıf2ıssıIrlra Kanı-ınu'nun 26.ınaddesi

başkanlığında l1.08.202l tarjlıiııde

i ıq:ıı uıı ı ı vı i ı II}-ZI SSl tIHA Kt] lt ıJL KA ttARI

sayılı lJ ıııı"u-ıı i

KURDoĞLtJ

Tüm dünyayı tehdit etıneye devam edeı] ve Dünya Sağllk Örgütü tarafındaı pandemi olalak

nitelendiı.ilen koroııavirtıs 1covicl- ı 9; salgınındaıı vatandaşlaı,ı mızı korumak ve salgınıır yayllıııaslnı

engelleıııek aırracıyla gereken tedbirlerin karaı,laştıı,ılınası,

aşağıdaki güııdem çeı.çevesinde geı,ekli karaı,ları alnıak iizere olağanüstü toplaı-ıınüştlI

ilçe
verilmiştiı.

[Jmtııı-ıi Hıt2ıssıl-ıl,ıa Kurtıluııda lıazı lı-ınanlaı,ca l1.08.2021 tarihinde oy birliği ile karaı,

l ilçen]iz Akçaalan Mah. 4256 Sok. No:l l adresinde bulunan apartnıaı-ıda Covid_l9 tanılı vakalarıı-l

vaka künıelenıı-ıesine ne<leı-ı olduğuırun tespit edilınesi nedeniyle |21081202| taı,ilıi saat 00,00

itibaıiyle..AkçaalanMah.4256soı<.No:ıladresindebuluıranapaıtınanın',ikincibirkaı.arakadar
karaııtina altına alınııasına,

Be]iı.tilen apaü.tııana giriş ve çıkışlaı,ın kolIuk ktıvvetlerince kontrol altııra allnaı,ak, görevli persoııel

haricinde ( Sağlık Personeli, Kolltık Kııvvetleri vb,) giriş ve çıkışlarıı-ı kapatılnrasııra,

Karantinayaalınaı-ıapaılıllana2.Maddeclebelirtilengörevlileı.hariçikaınetedenleıinzol.tıı-ılugiriş
ve çıkışlarınııı Kaynrakanılık Makaınııııır sözlü veya yazıh \zni alınarak giriş ve çıkışlarıııda

kolaylık sağlannıasına,

Kaı.alltinayaalınanapartı-nandaikametedenvatandaşIa[lmtZllltalep_ettik.leri.ihıiyaçlaıının
kentlileriırceveyaoı.adagörevligüvenlikgörevlileriaracılığıileSerikBeIediyesi,IlçeSosyaI
Yardı mlaşma Vaktl tarafı ndaıı karşı laıımasıııa,

Yukarıdabelirtilençalışıı-ıalarııı,teclbirlerinivedilikleplanlanırıası,uygulaıı-ııasıveuygıılan]ada
l-ıerlıaı,ıgibiraksaklığameydanverilnıelııesine,getekligöriilmesidurumundaallnankaı.arlaıauyulı.ıp
uyulıı-ıadığınııı denetlennıesiıre,

ilçe lJııumi Hıfzıssıhha Ku.l!,ıu,nrn aldlğı kararlara ı.ıyulııramasl halinde ve her set,erinde ayll ayfl

olnıak üzere;

a. Uınumi HıfZıssılılıa Kaı-ıtıtıu'ı-ııın 282,nıotldesi geı,eğince 3,150,00Tl,

b. Kabahatler Kanunu.nı"ın 32,nıatldesi gereğince 392,00TL idari para cezası uyguIanıııasına,

c. Tiirk Ceza rununu.,r.u] e..,üaş,cı H-astalıklara ilişkin Tedbirleı,e Aykırı Davrannıa baŞlıklı

/ 95.nıaddcsiı_ıde y., uıun:....y"tkiıi makanüarca alıırarı tedbirlere uymaYan kiŞi, iki aYılan bir

J|ıla kadar hapis cezasıyla cezalanılırılır"'l,ıiikmü uyaıınca, bu hiiknıe uymayan kişileriıı^

haklarında gerekli adli işl,enıteı takdir ve ifa edilınek iizere adli makanrlara bildiı,ilnresiııe,
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