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llçe |lnıımi l,[ıiiıssıhlıa Kıırulu ]59.i sıyılı l.inıunıi Hıfiissıhha Kaıunu'ııın 26 maddesi gereiince
Kavnıakaı;ı \'lehnıel KtJRDOĞLtr başkaıılığııda 2] .(ü.2a2l tarihinde toplanarak aşağıdaki uuncitı:
çergevesiıde geıckli kaıarlaıı aiınak üzçre 01ağaniisıü tOplannl]şiür

c!§a§u

ı Çin l{alk (]uınhuı jvetı'ıiıı Wrıhaıı Kenlinde başlayarak tu]ı dıııyayı ıehılit e<lcn ı,e Dtıııya Sağlık ()ıı.:ıiı

tarafıııdaıı PANDll\1l ıılarak niıe]cndiıiien Coıonavirı.ls (C(J\ İI)- ]9) salr:ıııındaıı ülkcıııizi ve vatandaşiarıırı ız

k<ııuıııak ıc salgının yayılnrasınııı ongtlleıııne§i kapsanıında l9,0].202 l tarih 202i/4ij Karaı No'lu llç
[Jmunıi }]:izıssıhlıa Kurulıı Kararı i]e alınaıı kaı,ı,ııliııa dıııtııııtıııu ıı görüşıi|ııesi,

KARAR:

1, l9,0],?iJ2i tarih ve 202 ll4.j Karaı Niı'lı.ı 1içe ljııunıi Hıl'z-ısııhlıa KurııIu kararı ile llçeııiz Kökezlr4 alıalles

(.i,ıskıııı (]aciciesi No.27 aciı,esinde l,ıııltının apaıtnıaıda Mutasyıınlrı Covid- ]9 tanilı vakaııı,ı vc bıı ı,akaııı:

tel]laslı]aıının olması ıeıleııiyle belirtileıı adreste ikıımeı eden kişilerin 20/0]i2(ı2 ] tarihi §aar 00,00 itıhaü

ile karaı,ıtina altııa aiıııınası kararla tııılıı ı ııı [le]irtilen aparıiııaııda ikauı et eden \'ıtıtasyonlı.ı (or;id- l'

1anı]ı ı a[a ı,e IenıasIılaıın:ı1 son koı)lfo] |'(-R Nııınrıue soııııçlaı,ıııı:

negati1'çıkınası ve lü gılnliık ıktit' r,aka izolısyçn süre]eriırin taııanılaııası ıcdeııiyle l']lı,)-]/202 1 taı,ih

?O21l+ iKaraı No'1i.i İlçe l-inıuııi LIıf)ıssıhha K
karanı ı na karaıı uı n 2,1 | 0 \ l 2a2 l (-'tıınaı,ltsı gtıntj §iıa

rııulu kııı-aıı i!e ilgili adreste lıulıııaıı apaıti]ıalıa ai

ı ]2:Lı0 ıtibaıi i]e sonland ııı lı-ııa sına,

vcıilıııişlir
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llçe Liıııı.ıı]i Hıii:ssıhha Kuıulrınıla hazır lıulunaılaı,ca 27 03.?02l 1aIihinde 0_v bilıiği ile kaıı
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