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iı,çn uıluvıi HIFzIs§IHHA KuRUL KARARI

ilçe Umuıni Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanıınu'nun 26.maddesi

gereğince, Kaymakaın Mehmet KIJRDOĞLL] başkanlığında 29.03.202l tarihinde aşağıdaki gündenı

çerçevcsinde gerekli karaı,ları almrrk i.izcı,e 0lağaııiistü ııplaıınrİştır.

GÜNDEM

çin Halk Cunıhuıiyeti'nin Wuhan Kentinde başlayaı,ak tünl diinyayi tehdit eden ve l)ünya

Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ o]arak nitelendiıilen Corrıııavirüs (COVlD-l9) salgıııından

ülkenrizi ve vatandaşlarınıızı korumak ve salgının yayılnıasInın engellenınesi kapSan'ıında İlÇenıiz

sınırları içincle Mutasycınlu C()VİD_ l 9 tanılı vakalarııı ve [,ıu vakııların tenrasiıları o]nlaİı nedenİ İle

COVİD_l9 (Coıonavirüs) HastaIığına karşı alınınasl gereken ted[ıirleıln göriişüInıesi.

l(AflAR:
ı_ ılç".ir_ Çakallık Mahallesi Merkez Sokak No:9 aclı,esiırde Mutasyon]u COViD-l9 tanılı vakalaiııı

ve bu vakalarırı yakııı tenıaslılarınııı olınasl, bu Mutasyonlu COViD- 1 9 tanılı vakalarııı 1'akı;-ı

akrabıılarının bulunduğu Çakallık Mahallesi Meı,kez shkak No:7 adresinde brılunan apaıtnıan ı,e

()akallık Mahallesi Mcrkez Sokak No:4 adresiı-ıde bulunan lranede ikamet eden kiŞilerle Yakın teııas

riskinin tespit edilıncsi ııetleııiyle 3()lo3l2()2I tarihi Saai O0.00 itibariyle "Çakallık Mahallcsi

Merkez Sokiık No:9 adresincle bulunan apartıııanın, Çakzıllık Mal,ıallesi Merkez Sokak No: 7

adresiırde bulunan apartnıanın ve Çakallık Mahallesi Merkez sokak No:4 adresinde buluiraır
' 

Iıaııenin" ikino,i biı,karara kadar karaııtiıra altlrıa alını]ıasına,

2. I|çemiz Kürüş Mahallesi Merkez Sokak Nr.ı:25 adı,esinde bulunan apaılnraırrİa Mutasyonlu ( ]cır,id-

19 tanılı vakanın ve bu vakanın teınaslılarınıır tespit edilmesi nedelıiyle 301031202\ tarihi saal

00.00 itibaıiyle "K.ıirüş Mahallesi Meı,kez Sokak No:25 adresinde bulunan apaılnranın"' ikinci Lıiı

karara kadar kaıantina altına alıı,ıınıısı nıı.

3. ilçemiz Merkez Mahallesi 2137 Sokak No:1_5 adresiırde buluııan apaıtınanda Mutasyoıılu (]ovid_19

1anılı vakaı]ın Ve bu vakaılın teırıaslılarııiın tcspit edilınesi ııedeniyle 301031202l tarihi saat 00"00

itibariyle .,Merkez Mahallesi 2l j7 Sokak Ntı:l5 adresiırrle bulunan apirılmanln" ikinci bir karaı,a

kadar karantiıa altınıı alıırınasına

4. Relirtilen apaıtmaı]lara giriş ve çlkışlaı,ınıı-ı kolluk ktıvvetlerince kontrol altına alınaı,ak, görevli

personel hariciı-ıde ( sağlık personeli, kolluk k.ııvvetleri vb.) giIiş ve çıklşliıı,ııl kapatılmasıııa,

5. Karantiıraya alıııan apaılnıanlara 4. Madclerle belirtileı görevliIer hariç ikanıet ec]en]erirı zoı-ırnlu

girişveçıkışlqrınKaynrakanıhkMııkamııııırsözlüveyayazılıizniallırarakgiıişveçıkışlarıııda
kolaylık sağlanrıiısına,
K,aı,antinaya ahnan apaflıraıılarda ikaınet edeır vatandaşlaı,ırnızın talep

kendilerince veya orııda görevti giivenlik görevlileri aracılığı ile Serik
ettikleri ihtiyaçlaıının

Relediyesi, İlçe Sosyal

şılanmasuıa,
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7. Yukarıda belirtilen çalışlnalarln, terlbir]erin ivedilikle planlannıası, uygulannıasl ve uygulama<la

herhangi bir aksakhğa nıeydan verilnrenıesine, geı,ekli göıü[nıesi durumunda alınan kararlara uyulup

uyulmadığının deıretlennıesine.

8. ilçe Umumi HıfZıssllıha Kuıulu,nı.ın aldığı kararlara ııyıılmaması haliı-ıde ve her seferinde ayrl ayrt

cılııak üzeı,e; !

a. Umumi Hıfzıssıhha Karrırnu'nıın 2 8 2, maddes i gereğiııce 3, l 5 0,0 0Tl,

b. Kabahatler Kanunu'nun J2.lı addesı gereğince 392,0|TL idari para cezası uyguIannıasına,

c. Türk Ceza K.anunıı,nun Bulaşıcl Hastalıklara ilişkin Tedbiılere Ayklrı Davranma başlıklı

19.§.ınaddesinde yer alaıı "...yetkili ınakaıırlarca alınan tedbirlere Llymayan kişi, iki aydan bir

yılakaılarlıapiscez'asıylacezalanılırılır.''hükmüuyallnoa,buhüknıeuyrnayankişilerin,
haklarında gerekli adli işleııler takdir ve il'a ediln-ıek lizcre adli nıakanılaıa bildirilmesine,

İtçe IJmuıni llıfzıssılıha Kuruluntla lıazır bulunırnlaı,ca 29.03 _2021 tarihinde oy birliği ile kal,ar

verilıııiştir.
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