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ilçe Umumi Hıizıssıhha Kurulu l593 sayılı Umumi Hıt2ıssıhha Kanunu'nun 26.maddeı

gereğince, Kaymakam Mehmet KURDOĞLU başkanlığında 2|.04.202| tarihinde aşağıdaki gündeı

çerçevesinde gerekli kararları alnıak üzere olağanüstü toplanınıştır,

GİlNDEM

çin Halk cumhuriyeti,nin wuhan kentinde başlayarak tüın dünyayı tehdit eden ve Düny

Sağlık Örgütü tarafından PANDEMi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid_ l9) salgınından iilkemiı

ve vatandaşlarımızl korunıak ve salgının yayılmasının engellenmesi kapsaınında İlçemiz sını1,1arı içind

Mutasyonlu covi<i_19 tanılı vakalarıır olnrası ve birden fazla coviD-l9 tanılı vakaların olduğ

apartmanlarda küııelenme olduğunun tespit ediln,ıesi ıredeni ile CoViD_ l9 (Coronavirüs) Hastahğlıı

karşı alınması gereken tedbirlerin görüşüln-ıesi,

KARAR:
i=ıç;, Boğazkent Mahallesi A Künıe Evleri No:l5 ve Boğazkeırt Mahallesi A Küme Evleri No:l,

adresinde bulunaır hanelerde Mutasyonlu covid_l9 tanılı vakaIarın ve bu vakalarıl

teınaslılarınııı teSpit edilmesi nedeniyle 22l041202l tarihi saat 00,00 itibariyle "Boğazkeıı

Mahallesi A Küme Evleri No:l5 ve Boğazkent Mahallesi A Künıe Evleri No:l6 adresinde bulunaı

lranelerin" ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına,

2. ilçenriz Kökez Mahallesi 3 l 09 sokak No:3 adresinde bulunaıı haılede Mutasyonlu Covid_ l 9 taı,ııI

vakalann ve bu vakaların temaslılanııın tespit edilmesi nedeniyle 2210412021 tarihi saat 00,0ı

itibariyle ,,Kökez Mahallesi 3l09 sokak No:3 adresinde bulunan haneniıı" ikinci bir karara kada

3

karantina altına alınmasına,

İlçemiz Kökez Mahallesi 3013 sokak No:3 adresiı-ıde b

tanılı vaka tespit edilınesi ııedeniyle 221041202| tarı.hi

]0l3 sokak No:3 adresinde bulrınan apartmanın"

uluııaır apaılmaııda birden fazla ('ovid- l(

saat 00.00 itibariyle " Kökez Mahallcs
ikinci bir karara kadar kariıırtiııa altıni

1

(ı

ahnmasına,
ilçemizKökezMahallesi9L'ylülCatl<lcsioBl"i|:;]1İarlıesint.lebulunaırapaılmandabirdeı
fazla Covid_l9 taııılı vaka tespii edilmesi nedeniyle 22lo4l2o2| tarihi saat 00,00 itibariyle " Köke;

Mahallesi 9 Eylül caddesi ı bıon No,ıqa adresinde buluııan apartmanın" ikinci bir karara kada

karantina altına alınmasına,
Belirtilenapartmanvelraneleregirişveçıkışlarıııınkollukkuvvetlerincekontrolaltınaalrnarrık
görevli persoııel haricinde t sleılt personeli, kolluk kuvvetleıi vb.) giriş ve çıkışlarıl

kapatılnıasına,
Karantinayaahnanapaılmanvehanelere5.Maddedebeliıtilengörevlilerhariçikametedenleı.ir
zorunlu giriş ve çıkışların Kaymakamlık Makamının sözlü veya yazilı izni ahnarak giriş vt

çıkışlarında kolaylık sağlaıımasına,

Karantinaya alınan apartmaıı ve hanelerde ikanret eden vatandaşlarımrzın t

ihtiyaçlarının kendilerince veya orada görevli güvenlik görevlileri aracılığı ile Serik B

Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafindan karşılanmasına,

7
alep ettikler
eledi

|,
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8, Yukarıda belirtilen ÇalıŞmaların, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamadı
heı'hangi bir aksaklığa meYdan verilmemesine, gerekli görülmesi durumunda a[ınan kararlara uyuluç
uyulmadığın ın d e net le n ınes ine,

9, ilÇe Urnumi Hıfzlsslhha Kuıulu'nuıı aldığı kararlara uyulınaması halinde ve |,ıer seferinde ayrı ayrı olınaI,
üZere,,

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.madtlesi gereğince 3.I50,00Tl,
b. Kabahatler Kanunu'ııun 32,maılclesi gereğince 392,00TL itlari para cezası uygularunasına,
c. Tüık Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı
195.maddesinde Yer alaıı "...yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki ayıtan biı
yıla kadar lıapis cezasıyla cezalanılırılır. " hiikmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin
haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

İlÇe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda hazır bulunanlar ca 2|.04.202| tarihinde oy birliği ile karaı
verilmiştir.
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