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iı,çı uıuunri HIFZISSIHHA KURUL KARARI

ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26.maddesi

gereğince, Kaymakam Mehmet KURDOĞLU başkanlığında 05.06.2021 tarihinde aşağıdaki gündem

çerçevesinde gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplanmıştır.

GUNDEM

Çin Halk Cumhuriyeti'niıı Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya

Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olaı,ak nitelendirilen Coronaviüs (COVİD- ü 9) salgınından

ülkemizi ve vaıandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasının engellenmesi kapsamında İlçemiz

sınırları içinde birden fazla COVİD- l 9 vakaların olduğu apaı-tmanda kümelenme olduğunun tespit

edilnıesi nedeni i]e COVİD-19 (Coronaviıüs) Hastalığına karşı alınması gereken tedbirJeriıı

görüşiilmesi.
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KARAR:
l. ilçemiz Belek Mahallesi 102. Sokak No:33 adıesinde buiunan apartmanda birden fazla Covid-19

tanılı vakanın tespit edilmesi ile vaka kümelenmesi oluşması nedeniyle 0610612021 tarihi saat 00.00

itibariyle "Belek Mahallesi l02. Sokak No:33 adresinde bulunan apartmanın" ikinci bir karara

kadar karaııtina altıııa alınnıasına,

2. Beliıtilen apaftmana giriş ve çlkışlarının kolluk kuvvetlerince kontrol altına alınarak, görevli

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

3. Karantinaya allnan apartmana2. Maddede be]irtilen görevliler haı'iç ikamet edenleı,in zorunlu giı,iş

ve çıkışlalln Kaymakamlık Makamının sözlü veya yazılı izni a]ınarak giriş ve çıkışlarında kolaylık

sağlanmasına,

4. Karantinaya alınan apartmaııda ikamet eden vatandaşlarımızın talep ettikleri ihtiyaçlarıııın

kendilerince veya orada görevli güvenlik görevlileri aracılığı iie Serik Belediyesi. İiçe Sosyal

Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanmasına,

5. Yukarıda beliıtilen çalışmaların, tedbirleı,in ivedİlikle planlanması, uyguianması ve uygulamada

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulrıp

ııyulmadığının d enellen ınes ine.

6. ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ııun aldığı kaı,arlara uyulmaması halinde ve her seferinde ay[ı ayrr

olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 292.maddesi gereğince 3.150,00Tl,

b. Kabahatler Kanrınu'nun J2. maddesi gereğince 392,00TL idari para cezası uygulanmasına,

c. Türk Ceza Kanunu'nun Buiaşıcı Hastalıklara iiişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı

195.maddesinde yer alan "...yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki tıydan bü'

yıla kadar hapis cez.asıyla cezalanclırılır. " hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişiieıin.

haklaı.ında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilnıek üzere adli makamlara bi]dirilmesine,



İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda hazır bulunanlarca 05.06.202| tarihinde oy birliği ile kaı,a
verilmiştir.
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