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iı-çı uı.ruııi HIFzISSıHHA KuRUL KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyoııu 30/03/2021 tarihinde Saat 18:00'da Vali
Yardımcısı Kayn,ıakam Vekili Ünal KILIÇARSLAN başkanhğında aşağıda adı soyadr, unvanr ve
imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplanarak Korona(Covid- 1 9) virüsle mücadele
kapsamında giindemdeki konular görüşülerek karara bağlanmrştır.

KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-19) salgrrunın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki ııesafeyi koruma ve hastalığın yayrlım hızını
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın Cumhurbaşkaııııırızın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Koronavirüs salgın siirecinin devam eden seyri

ülkemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin yiz yiize ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesini
zorunlu kılmıştır. Bu minvalde, ülkenrizde salgının seyri değerlendirilerek Cumhurbaşkanhğı
kabinesi toplantısında alınan karar gereği okullarda yüz yize eğitime kademeli olarak geçilmesi
kararı aIınmıştır.

T.C Mitli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdiirlüğü 05/02/202l tarih ve

20218459 sayllı yazıları ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce salgın kontrolü göz öniine alınarak
belirlenen eğitim öğretim kurumlarında |5/0212021 ve 01103/2021 tarihinde yüz yüze eğitim

öğretim faaliyetlerine geçilmesi hususunda yazı|arı ijzerine İlçemizde 01/03/2021 tarihinden

itibaren 26/0212021 tarih ve 202l l09 Nolu ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul karanmlz ile yijzyiıze
eğitim faaliyetlerine başlanılmıştır. Ancak ülkeınizde olduğu gibi ilimiz genelindeki vaka

sayılarındaki artışa paralellik göstererek İlçemizdeki vaka sayılannda da artış izlenmektedir.

Salgının kontrolü amacıyla ilçemizde tedbir amaçlı denetimler lırz kazanmış olup, eğitim

öğretim kurumlarındaki vaka ve temaslılar İIçe Sağhk Müdürlüğiimiiz fılyasyon ekiplerince

sürekli izlenmekte ve değerlendirilmekte ve bu kapsamda tedbirler alınmaktadır. 30/031202|

taih ye 2021123 Nolu ilçe Umumi Hılzıssılılıa kurui karanmız ile haftanın 5 günü yüz yi,ize

eğitim faaliyetlerinin devamına karar verilen İlçemiz Seka İlkokulıı/Ortaokulunda görülen

vakalar tızerİne salgının kontrolü ve yayılım hızının engellenmesi adına. bu çerçevede, İl İdaresi

Kanunu,nun ll/C ınaddesi ile Umuıni Hıfzıssıhha Kanunu,nun 27 ve 72,nci maddeleri

ında;

GüN»Bırl:
İlçemiz İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince yapılan değerlendirmelerde, ilçemiz

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğiine bağlı hizmet veren Seka ilkokulu/ortaokulu çalışan, öğİetmen ve
öğıencilerinde tespit edilen Covid-l9 vaka ve vaka temaslıları göz öni.lne ahnarak, öğrenci
sayrsı bakımından riskli görülen okulda salgının yayıhm lırzrnrn kontrolü, çahşan, öğretmen ve
öğencilere olası bulaşın engellenmesi adına alınacak tedbirleri görüşmek.
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1_ 3olo3l202| tarihinde 202ll23 Nolu ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Karanmız ile

haftanln 5(beş) günü yiz yize eğitim, öğretinı faaliyetine devam eden ilçemiz Taşköprü seka

İlkokuıı.ı/ortaokulu'nda çalışan, öğretmen ve öğrencilerde tespit edilen Covid-l9 vakaları nedeni

ile diğer çalışan, öğretmen ve öğrenciler arasında olası bulaş rİskİni önlemek, salgının yayılım

hızını kontrol altına alnıak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğtimüze bağh hizmet veren Seka

iıkokulı.ı/ortaokrılu'nda yüz yüze eğitim. öğretim faaliyet|eriıe 3|10312021 tarihinden itibaren

|2/041202l tarihine kadar ara verilerek, bu süreçte eğitim ögetim faaliyetlerinin uzaktan eğitim

şeklinde devamına;
Karar verilmiştir.
İş bu kaıarın ilgili kuruın ve kuruluşlara gönderilmesİne, karaı gereğİnce görevi bulunan

kurunı ve kuruluşlar tarafindan uygulamaııın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara

Umunıi Hıfzlsslhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptlnm uygulanması başta

gereğince işlem yapılmasına,olmak üzere aykınhğın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri

konusu suç teşkil edeır davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi,
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