
Karar ]'arihi: ?,?,.04.2.021

Karır No: 202l l82

ll,ÇL], UMı]Mİ }IIFZISSılI|IA KtJRıJı, KARARI

İlÇe Unıuıni t,lı17ıssıhlıa Kuııılıı l593 sayılı lJı-ı,ıuı,ııi },Iıf)ıssılılıa Kanuııı_ı'nun 26.maddesi
gcıeğincu. Kayıı'ıakaırı Mclıınct KlJttI)()Ğ[-tJ başkaı-ı lığı ncla 22..O4.20?-l tarihinclc aşağıdaki giiııdenı
çerçcvcsiııde geı,ek l i kaı,aı,ları a| ınak üz_cı.e ()lağaniislii toplaırüılıştı ı.

GtJNDIiM

Çin Ilalk (iuıııliuriycti'niıı Wuhaıı Kentiı-ıdc [ıaşlayarak tiiırr diinyayü telrdit edcn ve Diinva Sağlık
Örgtiıi.i ıara{iııdan P^NDl:Mİ tılaruk ııiıclcıırlirjlcıı ('oroıııriı.iis ü('OVİl)-l9) salgııııııdaıı iilkcıııizı ve
vataııdaşlarını ı zı koruıııak vc salgıııııı yayıln-ıasınııı e ırgcllenıırcsi kapsaınıııda 21 .04.2O2] tarjl-ı 2.02) 17L)

Karar No'lu İlçc Uınunıi Ilı17ıssıh|ıa Kurulu kararına yapılaır değerleırdirnıeler sonucuııda aşağıdaki ilave
kararlar alınn-ııştır.

KAltAIt:

l. 2l .04.202l taı,ih vc 202 l/79 Karar No'lı.ı Ilçe IJnıuıı,ıi }{ıl)ıssıhlra Kurulu Kararı ile llçemiz Boğazkenı
Mahallesi A Kiiııe [-]ı,lcı,i No:l5 vc Boğazkeııt Mahallesi A Kiiıı-ıc l:.vleri No:l6 adresinde bultuıan
lıaııclerde Mulasyonlu (]ovid-l9 tııııılı vakalarıı-ı ve bu vakalaı,ııı tcıı,ıas|ı larıııı ıı tespit cdilniesi
ncdcniyle 2?10412021 taıihi saat 00.00 itibaıiylc kaı,antiıııı altına alınıııştıı,, [}u katara istinadcıı
bcIinilen adı,csdc karantiı-ıaya alınan kişiIerin bilgilcıi ekli listcdc beliı,tilnı iştir.

2. 2|.|]1.201l ıırilı vc 2()2ll79 Kaı,ıı, No'lu İlçc l. nıuıııi IIıt7ıssılıhrı Kıırıılu Karıı,ı ilc İlçcıııiz Kökcz
Mahallesi 3l09 sokak No:3 adıcsindc bı_ıluı-ııın lranecle Mutasyoıılrı (]ovid-l9 taııılı vakaların vc bıı
vakalarıı-1 1cıııaslılaı,ıı-ıııı tcspit cdilnıcsi ııedeııiylc 22l04l2(\2l tarihİ saat 00,00 ilibaıiylc kaı,aı-ıtina

altıııı alııııı,ııştır. Bu kaı,ara isıiiıarlcn bcliılilcn at,lrcsilc kaı,aııt iııa},,a alınan kişilcı,in bilgileri ekli Iistede

bcliı ti lı ıı işt ir.

3. 2L04.202] tarih ve 202ll79 Kııı,aı, No']u İlçc tJnıtınıi Ilıt7ıssıhlıa Kurulıı Karaı,ı ile llçeı-ıriz Kökez-

Mahallesi ]0l3 sokak No:j adı,csiııdc buluı-ıaı apartınaııda birdeı-ı liızla Covid- l9 taı-ıılı vaka tespit

ediln,ıesi nedcııiyle 2210412.021 tarilıi saat 00.00 itibariyle karaııtina aItıııa alınmıştıı. Bu karara istirıadcıı

bcliı.ıi[eıı adrcsde karaı]tiııaya allnan kişilerin bilgileri ekli listcde belirıilıııiştir.
4. 2|.0.],202l ıaıilı ıe ]U2 l'79 Karar No'lu İIçt, l'ıııtııni lIıl)ıssıhha Kuı,tılu Kaı'aı'ı ile İlçcmiz Kökcz

Mahallesi 9 liyltil Caddcsi A Blok No:l4A adı,csiırdc buluıran apartıııanda birden fhzla (]ovid-l9 tanılı

vaka tespiı cdi]ıııesi ncdcıııylc 2210412021 taı,ihi saat 00.0() İtibariyle katantiı-ıa altına alünıııştır. Brı

kaıaı.a istinadcn bclirtilcn ıclresde kaıaııtiııaya alınan kişileıiıı bilgileri ckli listedc beliılilnıiştir.

ilçe Unıun1i Llıl)ıssıhlıa Kıırultıııda hazıı htıluııaıılaı,ca 22.04.202 ] tarihiııdc oy birliği ilc karar
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