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Karar No; Za2I/1O7

İı,çn uıı.ruıı.ri HIFZISSIHHA KURIJL KARARI
İlÇe Umumi Hıfzıssıh]ıa Kuı,u]u
]593 sayıiı Uinumi Flıfzısslhha Kanunıı,nun
26,ııaddesi
l(aymakam
çerçevesinde

Melıınet KURD.ÖLU başkanlıg:iıda zı,oa
zozı tarihinde toplanaı.ak
geı.ekli
kaı.aı.laıı almal< tizeı.e olağanılsıii
topianmışııı,

ge j,eğir
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GÜNDEM
Çin Halk CumhuriYeti'niıı Wuhan Kentincie başlayarak tüm
dünyayı tehciit eden ve Dlinya Sağlık öı,g
taıafından PANDE;Mİ o]arak nite]endiı'ilen
Coıonaviıüs İCovi»- ısı ,"ig,",ra",, uİİ",,,ri
ve vatanclaşiaı,ın
lıorrımak ve salgırıın
YaYılmasının engellenmesj kapsamında wıazoİıl)ri,İ';;;;;İr;;r,
O5,06,202] üaıjl]
202l/105 K'aı'ar No']u İlÇe Umumi Hıfzıssıhha
Kuiulu kararları ile a]ınan karantina durumlarııııı,ı göriişıilnıc

KARAR:

l,

02 ,06,202l Iarih ve 2021/I04 J(arar
No']ı-ı İ] Uırıı-ımi Hılzıssıhha Kurulu karaı.ı
i]e İl çemiz Belek
l( oca Reis Caddesi No: 7/4 adiesinde bu]un çe
an apaı,lmanda Mutasyonlu Covid-19

Mahali

tanı]ı va]<anı ıı ve bı,ı va]ra
teııas]ı ]arının trısp it ecli lnıesi nedeniyie
O3 l061202"1 tarihi saat 0 0,00 itibaıiyle
"
Beiek Maha]]esi l(oca R
Caddesi N o:7/4 adresinde bulunan a paı,tman
ı n
ikinci
bi ı, karaı,a ]<adaı. kaı.antina a]tına a]ınn.ı
kaı,aı,]a tıı,ı]mı şııı,, Beliı.t ileıı
apartmanda ikanıet eden Mutas yonJu Covidl9 tan ıll
k
un a]rtj f vaka izoJasyoıı süı.esini ta manı]aması
.ı,al,a
yen]
ve
Vaj\a ıespit ediJnıeııı
nedeniyle 02.06.202| tarih ve 2 021lI04
l(hrar No'lu Il çe Uııumi }Jı fzıssıhh a Kuru]u
kararı ile iJgili adıe
bu lunaıı apaı.tnıaııa ait l<aı.aıılina
kaıarınııı 21 ,06,2021 Pazaı,tesi günü saat i3 00
itjbaıi i]e son iand ıı.ı ]nı as ıı

"
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05'06'202| tarilı ve202ll|05 Kaı'aı'No']u
İlçe Umumi Flıfzıssıhha Kuı.u]u kararı ile ilçemiz
Belek Maha]l,
] 02 ' Sokak No:|}3 adı'esincle L'rı]unan
apaılma"d, ;;il; k;;;;;",r.r,' , ı..r,
tar jh i si
00'00 itibaıiYle " Be]ek Mahallesi 10i
".oiJiii'J'oiii,oçrorL
Sok;k No,,İ].]r.rl"o. buiunan apaı.tmanın,,ikinci
birkaraı,a ltzıc
]<araııtina' altıııa alınınası
'kaı'aı"iaştııılııış;-B.liil;,";;mancla ikamet eden pozitif vaka]aı.lır a]ttıl.va
izolasyon stil'esini taınanılaması nedeniyie
os oo zoz ı taii"ıı ve2021l..lsKarar No,1u İlçe Umuııi
I-1ılzlsslh
Kuı'lı]iı kaı'arı ile ilgili adreste bulunan apartmarrliİ
["r"rri"u kaı.aı.ının zı,oa.ioiT iuruıtesi günl.i s.
l3,00 itibari ile sonlandırılmasına
İlÇe Unıı-ııni İJıfzıssıl-ıha Kııru]uııda hazır
bu lu:ıaı-ı]aı,ca
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