Karar Tarihi:
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Karar No: 2021/|14

iı,çn unıuui HIFzIssIHHA
KuRUL KARARI

ilçe Umumi Hıfzıssüha Kurulu
l593 sayıIı Umumi Hıfzıssıhha
geı,eğince, Aksu Kaymakamı
Kanunu,nun 26.maddesi
Serik Kaymakr,
Aydın
tarihinde aşağıdaki gündem
ERGÜN uuşturı,g,nau 07.07.202l

'.iii"s*,n

çeı.çevesinde gerekli kr.;;l;;, ]ümak
ıize.e oIağanüstü tojüanmıştı..

GÜNDDM

o.uu,,

,f"?,*1jİ;lTİJi'nİİ':ilI"lil,iT:;ff'J:'#"...u

tüm dünyayı tehdit eden
ve Dünya sağIık

vatandaşlarımızı ı.orrrut ,"'ruİnln;;
salgınından ülkemizi ve
,;;;:'^:::'^_'§lu''":.(CoViD-l9)
'oİ.oİİ6r,
YaYılmasının
engellenmesi
kapsamında
'u'*'n'n
Karar No,Iu ilçe Umumi ,,, zıssıhha
tarih 202t/113
Kuıulu kararına YaPılan degeılendi,,;.;.
kararlar
,;;;;da aşağıdaki iiave

alıırmıştır.

KARAR:
t

'202l ıarlh ve 2021/113 Karar No'lu ilÇe
Umumi Hıfzıssıhha Ku.ulu
Kararı iie ilçemiz Belpıııar
Mahal]esi 6046 Sokak No:97:dresinde
.r..'.-da
MutasyonlırC";l;-;;
edilmesi nedeniYle 07/071202|
vakanın tespıt
taı'ihi saat oo.oJ"İlu*r,"
"Belpınar ,"n"r"., ii+o so*ut
adresinde bulunan aPartmanın"
No,sz
ikinci
u-"."i"o"r'Yi*,]"i altına alınmıştır.
beiirtileıı adresde kaı,antinava^aiınan
Bu karaı.a istinadeı_ı
kişilerin uiıgiı..i
belirtilmiştir.
06'07 '202I tarih ve 202l/113
"tı;iırt.de
Karar No'lu iıo.
ıı, rrıssıhha Kurulu Kararı
Mahal]esi 2l03 Sokak No:13
i]e ilçemiz Meı.kez
adresinde b'l*;,
Mutasyonlu
edilmesi nedeniyle 07/O7/2021
,"",,, vakanın tespit
taı.ihi saat Or.OO"lİ'İrrİr'"
'..Merkez Mahallesi ZlOj
adresinde bulunan aPaıtınanın"
sokak No:ı:
ikinci u"
altüna alınmtştır. Bu karara
beJiı,tilen adresde karaııtinava
istinaden
06'07

;;,
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2
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u.r.l'
;;;;;da

C"r*i,

*,"" o"#;;-,]ri

06'07 '2021 tarih

kişilerin o''u''".i .','iir,ede
beliııilmiştir.

ve 202l /l]3^alınan
Karar

*"'',

İ'|!
H,f.s.,hhu KuruIu Karaı.ı ile
Mahalle 4020 Sokak No:5 adresinde
ilçeıniz yeni
u'',,^,
a"r,Jii-irr,,,'vakaların
edilmesi nedeniyle 07 /07 /202l.
"r"n.-İ.'Mutasyonlu
tespit
taı,ihi saat ro.oo
-jo"nri. "Yeni Mahalle 4020
Sokak
bulunan apartmanın'' ikinci bir
No:5 adresinde
karara tuau, tu.-İınu'uİt,nu
uü,nrn,şt,r.
Bu
kaıara
adresde karantinaya alınan
istinaden belirtiien
kişilerin biügil"ri
.küİ

..

'rr,

üi;;;.İ'n''-'o'..

İlç. Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda hazır bulunaniarca 07.07.2021
tarihinde oy birliği ile karar

verilmiştir.
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