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iı_,cn HIFzIsSIHHA KoMisyoN KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu l5l03l202| gilnü Kaynaıca Kaymakamr Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığmda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden

teşekkiil etmiş olup, yazılı olaıı kararlar oybirliği ile alınmıştır.
1- Kaynarca İlçemiz Uzakkışla Mah.Uzakkışla Sok.No:43 adresinde ikamet eden Adem

UZUN ve ailesinin Coronaviriis (Covid-l9) salgmının kontrolü açısından Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında 15/03D02| saat 15:00 itibari

i|e 24t03l202l saat 15:00 tarihine kadar l0(on)giin siire ile karantina uygulamasına

alınarak; binanın giriş çıloşlara kapatılmasın4 kontrollerinin İlçe Jandarma Komutanlığı
tarafından yapılmasın4 karantinaya alınan ailenin mağdur edilınemesi için ihtiyaçlarının
Sosyal Vefa Destek Grubu tarafiıdan karşılanmasın4

2_ Kaynarca ilçemiz Uzakkrşla Mü.Uzakkşla Sok.No:39 adresinde ikamet eden Şenol
uzilN ve ailesinin coronavirüs (covid_l9) salglnrnın kontrolü açısından umumi
Hıfzssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında |5103/202l saat l5:00 itibari

i|e 24/031202l saat l5:0O tarihine kadar lo(on)giirı siire ile karantina uygulamasına

alınarak; binanın giriş çıkışlara kapatılmasına" kontrollerinin İlçe Jandarma komutanlığı

tarafindan yapılmasına, karantinaya alınan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlannın

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasm4
3- Kaynarca ilçemiz Kulaklı Mü.Cinler Sok.No:26 adresinde ikamet eden Zehra ATILIR

ve ailesiıin Coronaviriis (Covid-l9) salgmrnın kontrolü açısından Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında |5lo3l2021 saat 15:00 itibari ile

241031202| saat 15:00 tarihine kadar l0(on)giin süre ile karantina uygulamasına

alınarak; binanın giriş çıkışlara kapatılmasın4 kontrollerinin İlçe Jandarma komutanlığı

tarafından yapılmasın4 karantinaya ahnan ailenin mağdur edilmemesi için ihtiyaçlanıın

Sosyal Vefa Destek Grubu tarafindan karşılanmasın4
4_ Kaynarca ilçemiz Büytıkyanık Mah.Zıngılkışla Sok.No:l36 adresinde ikamet eden Ayşe

ıreı_İroĞru ," uiı"iir,i, Coronaviriis (Covid- 19) salgınrnın kontrolü açısından

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2,7. ve 72. Maddeleri kapsamında |51031202| sa6;t

15:00 itibari i|e 24l03t202| saat 15:00 tarihine kadar lo(on)giin sİ.ire ile karantina

uygulamasrna alınarak; binanın giriş çıkışlara kapatılmasın4 kontrollerinin İlçe

ıaidarma Komutanlığı tarafindan yapılmasın4 karantinaya alınan ailenin mağdur

edilmemesi için ihtiyaçlannın sosyal vefa Destek Grubu tarafindan karşılarımasın4

5- Kaynarca iıİemiz 
-sdyükyanık 

Mah.Zıngılkışla Sok.No:1l2ll adresinde ikamet eden

naııve Çİvıiı.ı ," uiı".inin Coronavirüs (Covid_l9) salgrnının kontrolü açıundan

Umumi Hıfassrhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında |51031202| sa€;t

15:00 itibari i|e 24t03/202| saat 15:00 tarihine kadar lo(on)gtin siiıe ile karantina

uygulamasına ahnaıak; binanın giriş çıkışlara kapatılmasın4 kontrollerinin İlçe

:Şdarma Komutanlığı tarafindan yapılmasın4 karantinaya alman ailenin mağdur

edilmemesi için ihtiyaçlannın sosyal vefa Destek Grubu tarafından karşılanmasın4

1593 sayıiı Umumi Hıfzıssüha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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