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tLçE uMuMi [IIFzIssIHHA KuRuL KARARI

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26.maddesi
gereğince, Kaymakam Mehmet KURDOĞLU başkanlığında 12.0't.202il tarihinde aşağıdaki gündem

çerçevesinde gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplannıştır.

GUNDEM

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından paııdemi olarak
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-i9) salgınından vatandaşlarıınızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek amacıyla gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

[<ARAR:
l. İlçemiz Gedik Müallesi Karakoyunlu Sokak No:28 adresinde bulunaıı apartmanda Mutasyonlu

Covid-19 taııılr vakanın tespit edilmesi nedeniyle |3l(r'712021 tarihi saat 00.00 itibariyle "Gedik
Mahallesi Karakoyunlu Sokak No:28 adresinde bulunan apartmanın" ikinci bir karara kadar

karantina altına alrnmasına,
2. l]elirtilen apartmana giriş ve çıkışlarının kolluk kuwetlerince kontrol altına ahnarak, görevli

personel haricinde ( Sağlık Personeli, Kolluk Kuwetleri vb,) giriş ve çıkışların kapatılmasına,

3, K arantinaya alınan apartmana 2. Maddede beliılilen görevliler hariç ikamet edenlerin zorunlu giriş

ve çıkışların Kaymakamlık Makamının sözlü veya yaz,ı|ı \zııi alınarak giriş ve çıkışlarında kolaylık

sağlanmasrna,

4. Karantinaya alınan apartmaıda ikamet eden vataırdaşlanmlzln talep ettiklerİ ihtiyaçlarının

kendilerince veya orada görevli güvenlik görevlileri aracılığı ile Serik Belediyesi, İlçe Sosyal

Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılaırmasına,

5. Yukarıda belinilen çalışmalaıın, tedbirleriır ivedilikle planlaırması, uygulıuıması ve uygulamada

herhangi bir aksaklığa meydıur verilmemesiııe, gerekli görülmesi duıumunda alınan kararlara uYuluP

ululmadığının denetlenmesine,

6, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kuıulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı aylı

olmak üzere;

a. IJmumi Hıfzrssıhha Kanunu'nun 2|2.maddesi gereğince 3,I50,00Tl,

b. Kabahatler Kanunu'nun.l2. maddeşi gereğince 392,00TL İdari para cezası uygulanmasrna,

c" Tiirk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastahklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma baŞlıklı

.195.maddesinde ygr alan "...yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aYdan biı

,ıla kadar hapLi\ cezasıyla cezalandaılır." hükrnü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin.

haklarında gerekli a<lli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli ıntıkamlara bildirilmesine,
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