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iı,çn ıııı,ıunıi HIFZISSIHHA KURIJL KARARI

ilçe Umumi Hıf2ıssıhha Kurulu. l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhlra Kanunu'nun 26.maddesine istinadcı

Kayıııakaıı.ı Mehmet KURDOĞLU başkanlığında 22.08.202| tarihinde geı,çekleştİrİlen olağanüstü göriişıııccI

aşağıdaki kararlar alıııııııştıı.

(;ÜNDEM

Tünı düııyayı tehdil etıTıeye devam eden ve Dünya Sağlık

nitelendirilen Koı-onaı,iı,iis (Covid-l9) salgııııııdan vatandaşlarımızı

cııgclleı-ırek anıacı yla gcı,ekeıı tedbirleriır kararlaştıı,ı lması.

r eı,ı lnı iştir

Örgütü tarafından pandenıi olaı,a

korumak ve saIgın;ıı ya\,ı lnıas ıı

KAIr^}

ı. 08.08.202l tarilr ve 2o2Il133 Kalaı, No'lrı ilçe Uınunıi Hıj)-ıssll-ı}ra Kıırulu kararı iIe iIçeılıiz Muıl.c

Mahallesi 2086 Sokak No:l2 adresiı]de brılunaı] apaı,tmanda Covid-19 taı-ıılı vakalarııı vaka kümeleıiııesiıı

ııeclen olduğuııun tespit ediimesi nedeniyle 0gl08lZO2I tarihi saal 00.00 itibariyle "Merkez Mahallesi 20tt'

Sokak No:l2 adresinde bulunan apartmanlrı" ikinci biı karara kadar karantina altına allı-ınıas

kararlaştırı lmıştır. Beliı.tilen apartmanclaki karantina uygulamasında, karantinaya alınma tarihinden itibaı'cı

l4 gtinİiik siiıeııiıı tiolınası nedeniyle ilgili aclreste bulunan apaılnıana ait karantina karaılnın 2].08.202

tarihi Pazartesi günii saat 00:00 itibaıi ile sonlaırdırılı-ı-ıasına.

2. O8.08.202l tarilı vc 2()2ll133 Kaı,ır No'lu llçe Uınrınıi Hıf2ıssıl]ha Kurtılu karaı'ı ile İlçenıiz- KÖkc:

Ma1ıallesi 3045 Sokak No:10 adıesinde bultııran apartııranda Covİd-l9 tanılı vakaların vaka küı-ı-ıeleırnıcsİnı

nedeıı olduğuı1uı-ı tcspit eclilnresi ıredeııiylc Ogl08l202l taril-ıi saal 00.00 itibariyle " Kökez Mahallesi j()'l:

Sokak No:l0 atjı.eİinde bulrıııan apartıııanın" ikinci [ıir karara kadar kaıantiıra altına alıııılılıs

kararlaştırıln-ııştır. Beliı,tileır apartmaı-ıdaki kaı,antiı-ıa ı-ıygulamasııida. karantinaya alınma tarihindeı-ı itilıırcı

l4 gtinİiık siiı.enin dolnıası nedeniyle ilgili adreste brıltıııan apartııana ait kaı'antina karaı'ının 23.0lJ,202

tarılri Pazaı,ıesi giiııi"i saat 00:00 itibari ile soı,ılaııdııı lmasırıa,

lJçe Umunıi l lıftıssılılıa Kı.ıtrıluııtla lıazır buluıraırlarca 22.08.202l taı'ihinde oY birliği ilc kaı'ıl
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