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iı,çr uuuıı,ıi HIIZISsIHHA KURUL KARARI

İlÇe Umumi Hıfzıssıhlıa Kuıulu l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26.nıaddesi
geıeğince, Serik Kaymakanıı Sayın Mehmet KURDOĞLU başkanlığında 14.0'/,202l tarihinde aşağıdaki
gündem çerçevesinde gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplanmıştır.

GüNDEM

Tüm dtinYaYı tehdit etmeye devarn eden ve Dünya Sağlık Örgütii taratından pandemi oIaı.ak
ı-ıitelendirilen Koronaviı'üs (Covid-l9) salgıırından vatandaşlaı,ımızı koı.uınak ve salgıı-ıın yayılnrasını
engelleınek anıacıyla geı,eken tedbiı.leı.in kaıarlaştırılırıası.

KAItA R.

İlÇemiz Merkez Mahallesi 2085 Sokak Ncı: l6 adresinde bulunaıı apartman<ia Mrıtasyonlu Covid-l9
tanllı vakanın tespit edilınesi nedeniyle 1510112021 taı,ihi saat 00.00 itibariyle "Merkez Maha]lesi
2085 Sokak No: l6 adresinde bulıınan apaıtınanın" ikinci bir karaı,a kadar karantina altına alınmasına.
Belirtilen apaıtmanlara giriş ve çıkışlarınııi kolluk kuvvetleıince kontro] altına alınarak, göı.evli
personel haricinde ( sağlık personeli, kolluk kuvvetleri vb.) giriş ve çıkışların kapatılmasına,
Karantinaya alınan apartmana 2. Maddede belirtilen görevliler hariç ikamet edenlerin zoı.unlu giı.iş ve

ÇıkıŞlalın Kaymakamlık Makanıının sözlü veya yaz.lı izni alınaı,ak giı,iş ve çıkışlarında kolaylık
sağlanmasına,

Kaıantinaya alınan apartnıanda ikamet edeıı vatandaşlanmızın talep ettikleri ihtiyaçlarının
kendilerince veya olada göıevli gi.ivenlik görevlileri aracılığı ile Serik Belediyesi, İlçe Sosyal
Yaıdımlaşma Vakfı tarafından karşılanmasına,
Yukarıda belirtilen çalışnıalarün, tedbirleıin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamacla
herhangi bir aksaklığa meydan verilırıenıesine, gerekli görülmesi durumunda alınan kaı,arlara uyulup
iıyı.ı lmadığınııı denetlenmesine,
İlçe Umumi HıfZıssıhlıa Kurulu'nrııı aldığı karaı,lara uyulmaması halinde ve her seferinde ayıı aylı
olıırak üzere;

a. Umumi HıfZıssıhha Kanunu'nun 282.mudtlesi gereğince 3,150,00Tl,
b, Kabahatler Kaııunu'ııun 32,madılesi gereğınce 392,00TL idari para cezası uygı-ılanmasıııa,
c. Türk Ceza Kanunu'nı.ın BuIaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davıanma başlıklı
,l9S,maddesinde yer alan "...yetkili makamlaı,ca alınan tedbirleıe Lıymayan kişi, iki ayılan bir
yıla kadar lıapis cezasıylo ceıakınrlırılır, " hükrnü uyaı,ınca, bu hükme uymayan kişileıin,
haklarında gerekli3dli işlemler takdir ve ifa edilnıek üzeı,e adli makamlara bildirilmesiı-ıe,
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Umumi Fllfzıssıhlıa Kurulunda lıazıı bıılı-ınanlar ca 14.07.202l tarihinde oy birliği ile kaı.al
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