
KARARNO |23
KARAR TARiHizı.0 t 03 l 202 |

ir-,cn HIFZIsS IHHA KOMiSYON KARARI

İlçe Hıfzıssüha Komisyonu |01031202| giinü Kaynarca Kaymakam Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden

teşekkül etmiş olup, yazıh olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

1_ Kaynarca İlçemiz Küçiikkışla Mah.Yadıkpınaı Cad.No:25 ve Küçiİkkışla
Mah.Yazlıkpınar Cad.No:26 adreslerinde ikamet eden Hüseyin BAYRAKTAR ve

ailesinin rJ Fut u BAyRAKTAR ve ailesinin Coronaviriis (Covid_l9) salgmııun

kontrolü açısrndan Umumi Hlfassüha Kanmunun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında

1ol03l202l saat 16:00 itibari ile 18/031202| saat 16:00 taıihine kadar 9(dokuz)giirı siire

ile karantina uygulamasına alınarak; binanın giriş çıkrşlara kapatılrnasına, konırollerinin

ilçe Jandarma- komutanlığı tarafindaıı yapllnasına, karaııtinaya alınan ailenin mağdur

edilmemesi için ihtiyaçlannın Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan karşılanmasın4 
_

2_ Kaynarca İlçİ-i, sirıik Karpuzlar Mah.No:59/1 adresinde ikamet eden Fatma B6GAZ
ve ailesinin coronavirüs (covid_l9) salgınınrn kontrolü açısından umumi Hıfzıssrhha

Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında |0to3l202| saat 16:00 itibari ile

1slo3l2021 saat 16:00 tarihine kadar 9(dokuz)gİın siire ile karantina uygulamasına

alınarak; binarıın giriş çıkışlara kapatılmasın4 kontrollerinin İlçe Jandarma Kornutanlığı

tarafından yapılmfuına" karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannın

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasın4
ı_ ruy"-.u ilçemiz Eğrioğlu Mü.Tömekler Cad.no:8 iç kapı no:l adresinde ikameJ eden

ıffi vııll,ıış ve aiĞsiıın coronavirüs (covid-l9) salgınrnın kontrolü açısından umumi

Hıfzıssıhha (**** 27. ve 72. Maddeleri kapsamında lo/03l2021 saat 16:00 itibari

i|e 18/031202| saat 16:00 tarihine kadar 9(dokuz)giiırı siire ile karantina uygulamasma

uırn*uk; binanın giriş çıkışlara kapatılmasına kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanlığı

tu.urula* yapılmisına karantinaya alnan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlanrun

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasma,

l593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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