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ILÇB UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
ilÇe Umumi Hlfzısslhha Kurulu t 593 sayılı Umumi
Hıfzlssıhha Kanunu,nun 26.maddesi
gereğince, Aksu KaYmakaml Serik Kaymakam
Vekili Sayın Aydın ERGLIN uuşı,urı,j,nou 02.07.202l

taı'ihinde aŞağıdaki gündem çerçevesinde gerekli
kararları almak üzere o1ağanüstü toplanmlştıI.

GUNDEM
Tüm dünyayı tehdit etmeye. devam eden ve Dünya
sağlık Örgütü taraflndan pandemi olarak
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-]9) salgınından vatan jaşlarımızı
korumak ve salgının yayılnıasını
engellemek amacıyla gereken tedbirlerin ka-ıarlaştırılması.

KARAR:
l IlÇemiz Meıkez Mahallesi,2085 Sokak No:l0/l

adresinde bulunan apartmanda Mutasyonlu Covid_
tanılı vakanın tespit edilmesi nedeniyle 03l07 /2021tarihi saat
00.00 itibariyle ,,Mertez Mahaliesi.
2085 Sokak No:lO/l adresinde bulunan apartmanın" ikinci
bir karara kadar karantina a]tına
alınmasına,
ilÇemiz Belek Mahallesi Atatürk (Çamllk) Caddesi B Blok No:30iB-3
adresinde bulunan apartmanda
N4utasyonlu Covid-l9 tanıh vakanın tespit edilmesi nedeniyle
o3l0712021tarihi saat 00.00 itibaıiyle
"Belek Mahallesi Atatürk (Çamhk) Caddesi B Blok No:30/B-3 adresinde
bulunan apartmanln,, ikinci
bir kaı,ara kadar karantina altına alınmasına,
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Belirtilen aPartmanlara giriŞ ve çıkışların koliuk kuvvetlerince kontrol altına
alınarak, görevii personel
haricinde ( sağlık personeli, kolluk kuvvetleri vb.) giıiş ve
çıkışlann kapatıImasına,
KarantinaYa alınan aPartmanlara 3. Maddede belirtilen görevliler hariç ikamet
edenlerin zorunlu giriş
ve ÇlkıŞlannın KaYmakamlık Makamının sözlü veya yanh izni alınarak
giı.iş ve çıkışlarında kolaylık
sağlanmasına,
Karantinaya alınan apartmanlarda ikamet eden vatandaşlarımızın talep ettikleri
ihtiyaçlarının
kendilerince veya orada görevli güvenlik görevlileri aracılığl ile Serik Beiediyesi,
ilçe Sosyal
Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanmasına,
Yukarıda belirtilen ÇalıŞmaların, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve
uygulamada
herhangi,bir aksaklığa meydan verilmemesine, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara
uyulup
uyulmadığının denetlenmesine,
İlÇe Umumi Hıfzıssıhha Kuru]u'nun aldığı kaı,arlara uyulmaması halinde ve her seferinde
ayr1 ayrı
olınak üzere;
a. Umumi Hıi2ıssıhha Kanunu'nun 282.maıtdesi gereğince 3.150,00Tt,
b. Kabahatleı' Kanunu'nun 32.madılesi gereğince 392,00TL idari para cezası uygulanmasına,

c. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başliklı
19S.maddesinde yer alan "...yetkili makamlarca a]ınan tedbirleıe uymayan kişi, iki ayclan
bir
yıla kadar lıapis cex asıylg cezalandırılıt. " hükmü u yarınca, bu hükme uymayan kişileı.in,
Iraklarında geıekli adli işle/ı leı, takdiı, ve ifa edi]
üzere adli makamlara bildirilrnesine,
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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda hazır buiunanlaı
veriiıniştir,
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