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irçn uıı.ıuıııi HIFZISSIHHA KURUt. KARARI

İlÇe Umumi Hıl2ıssıhha Kurı-ılu 1593 sayılı Uııumi Hıf2ıssıhha Kanunu'nun 26,maddesi
gereğince, Kaymakanı Mehmet KURDOĞLIJ başkanlığında 22.()4.202l rarihinde aşağıdaki gündem
çerçevesinde gerekii kararları,aimak üzere olağaniistü toplanlnlştıf.

GÜNDEM

Çin Halk Cı-ın'ıhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak lüm dünyayı tehdit eden ve Düı-ıya
Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirileıı Coıonavirüs (Covid-19) salgınından ülkenıizi
ve vatandaşlarımızı koruınak ve salgının yayılnıasıırın engellenmesi kapsamında COVİl]- l9
(Coronavirüs) Hastallğına karşı alıırması geı,eken tedbiı,ler ve Akçaalan Maha]lesi 4l67 Sokak Kapalı
Pazar Yeri Mevkisinde bulunan ENERYA EFC Şirketi Doğalgaz Şantiyesi Yerleşkesinin durı"ıııunıın
göı,üşülınesi.

KARAR:
Ilçerniz Akçaalan Mahallesi 4 l67 Sokak Kapalı Pazar Yeri Mevkisinde bulunan ENERYA EFC
Şirketi Doğalgaz Şantiyesi Yerleşkesinde Covid-l9 tanılı vaka ve bu vakanın temaslılarının tcspit
edi]mesi nedeniyle 2310412021 tarihi saat 00.00 itibariyle "Akçaalan Mahallesi 4l67 Sokak Kapalı
Pazar Yeri Mevkisinde bulunan }r.NERYA EFC Şirketi Doğalgaz Şantiyesi Yerleşkesinin" ikinci bir
karara kadar kararıtiı,ıa aitıı-ıa alıı-ın-ıasıı,ıa,

Beliı,tilen yeıleşkeye giriş ve çıkışlarının kolluk kuvvetleriı-ıce kontroI altına alınarak, ğörevli
personel haricinde ( Sağlık Personeli, Kolluk Kııvvetleri vb,) giriş ve çıkışların kapatılmasına.

Karantinaya alınan yerleşkeye 2. Maddede belirtilen görevlileı hariç ikamet edenlerin zorunlu giriş

ve çıkışların Kaymakamhk Makamının sözlü veya yazl|ı izn\ alınarak giriş ve çıkışlarında kolaylık

sağlanmasına,

Karantinaya alınan yeı,leşkede ikaınet eden vatandaşlarımızın talep ettikleri ihtiyaçlarının

kendilerince veya orada görevli güvenlik görevlileri aracılığı ile Serik Belediyesi. Ilçe Sosyal

Yardımlaşma Vakfı taratjndan karşıianmasına,

Yukarıda beliııilen çalışnıaların, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamada

heı.hangi bir aksaklığa meydan verilınemesine, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup

uyulmadığının denellenınesine,
llçe lJııumi Hıl'zıssıhlıa Kurtıltı'ıırın aldığı kararlara rıyutınaınası lıalinde ve her seİ'eriııde ayrı ayı'l olnıak

ıiZere;

a. Umrımi Hıl)ıssıhha Kanunu'ııun 282,maddesi gereğince 3. 1 50,00Tl,

b, Kabahatleı. Kanuı-ıu'nuır 32.maddesi gereğince 392,00TL idari para cezası uyguIarrmasına,

c. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin 'redbirleıe Aykırı Davranma baŞlıklı

195.maddesinde yer alan "..,yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir

yıla kaılar lıapis cezasıyla cezalandırılır, " hükmii uyarınca, bu hükme uymayan kiŞileril-ı,

haklannda gerekli adli işlenıler takdir ve if'a edilmek üzeıe adli makamlara bildirilmesine,
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İlçe lIınıııni Hıli_ıssıhha Kurtılrını]a l-ıazıı,bu]uııaı,ılarca 22.04.202lr taı'ihiı-ıde oy birliği ile ktrraı

verilnıiştir
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