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ILÇD UMUMİ HIFZISSIHHA
KURUL KARARI
ilÇe Umun-ıi Hıfzıssı|ha.,Klıulu
l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
gereğince' Aksu KaYmakamı.Serik
Kanunu,nun 26.maddesi
Kaymak"- ,*İ,'rr.n Aydın ERGüN
başkanlığıııda 06.07.202l
tarihinde aşağıdaki gündem

GÜNDEM

çerçevesinde gerekli kararları aümak ı,zere
olağaııüstü topIanmıştür.

Tüm dünyayı tehdit eımeye devam
eden ve Dünvu
niteJendirilen İ.r"İ,."İrİ,r'rÖovid_l9)
taralından pandemi olarak
salgınından ,.r"r;r'",::*.1.Örgütü
korumak ve salg:nın yayılmasını
engellemek amacıyla gereken
tedbirleri" tJ*rüiu.,ı.roııudŞl4flmlZ]

KARAR:

l

Ilçeıniz Belpınaı Mahallesi 6046
Sokak No:97 adresinde bulunan
apartmanda Mutasyonlu Covidtanı]ı vakanın tespit edilmesi nedeniyle
19
0?/o7/202t tarilıi-saat O0.0O itibariyle ,.Belpınar
6046 Sokak No:97 adresinde bulunan
Maha]]esi
apaimarr" itİrlı'ui.l ararakadar kaian,lnu
uıinu uı,".nu,,nu,

Ilçeıniz Merkez Mahallesi 2l03
Sokak No:13 adresinde bulunan apartmanda
Mutasyonlu Covid-19
tanılı vakanın tespil edilmesi nedeniyle
07 /07 /2021 tu.lnl ,uut O0.0O
itibariyle
''Merkez Mahal]esi
2 l 03 Sokak No: 13 adresinde
bulı,ınan

2

3.

apartmanın' ' iHn.;^ui. tu.u.u kadar
karantina altına a]ınmasina^

İlçemiz Yeni Mahal]e 4020 Sokak No:5
adresinde bulıvaka.ıarın tespit ediımesi nedeniyıe
07 / 07 /202,",,ri
;rrTffiffi Y}'#itrj].İ}j;lrrn]:
No:5 adresinde bulunan apartmanın"
ikinci bir karara kadar karantina altına
alınmasına,

;ffi;
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5'

Belirtilen aPartmanlara giriş ve
çıkışların kolluk kuvvetlerince kontrol altına alınarak,
görevli personel
haıicinde ( sağlık personeii, kolluk kuvvetleri
,u.l gırii ve çıkışların kapatılmasına,
KaıantinaYa allnan aPartmanlara 4, Maddede
belirtiien görevliler hariç ikamet edenlerin
zorıınirı giriş
KaYmakamlık Makamının sözlü veya yo:z,ı|ı
iznialınarak giriş u"
ç,t,şı*,nau kolaylık

;rİ,Tj'#H
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Karantinaya alınan apartmanlarda ikamet
eden vatandaşlaı.lmızın talep
ettikieri ihtiyaçlarının
kendilerince veya orada görevli güvenlik
görevli leri aıacılığı ile Serik Belediyesi,
İlİe Sosyal
Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılalımasınİ,

yukarıda beliııilen
çalışmalann, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması
ve uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
gerekli gj.tı..ri dr.;r;;;;;l;
tu"ruİu,.u uyrıup
uyulmadığının denetlenmesine,
i
İiçe Um umi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı
kararlara u rulihaşa_sı halinde ve her
seferinde a,vrıiayrı
olmak ü zere;
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a.

umumi Hıfzıssıhha kanuı

b.KabahatIer-;;,";r;]';:;:,:İ#::{,?"'"Ti;.i}"İi;f};!!x;ezasıuyguJanmasına,
c, Türk Ceza Kanunu'nun

.:!i::

ayn. oirrur.i
';;;;;;;;i'r'i.oo'r.* uymayan

uaşi,klı

İ;l:X:;T:; İi::r;;", "'.i'i,n"run.,,,* "ı,lan'teauı.ı.re
kişi, ik i ay rıa n
iuti".,,Ju,"J"li ;;i,'?,"*:;,::::#r,'::i;::r!Xililiffiİ*iĞ"",],'ffi,,,,".,.,
Iiçe Umumi Hıfzıssıhh a
Kurulunda hazır bulunanlar

verilmiştir.

ca

06.07.2021 tarihinde
oy birliği
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