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TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLİĞi
İlçe Sağlık MüdürIüğü

Karar No :202ll25
Karar Tarihi : 05/04/2021

iı,çn uıvruvri HIFzISSIHHA KURUL KARARI
İlçemiz Umumi Hıfzıssüha Komisyonu 05104/2021 tarihinde Saat 08:30'da Kaymakam
çagtaı pARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları, bulunan tıyelerin
katılımıyla toplanarak Korona(Covid-l9) virüsle mücadele kapsamında giindemdeki konular
görüşülerek karara bağlanmrşür.

GüNDEM:

.
İlçe

İlÇemiz İlçe Sağlık Müdtirlüğü filyasyon ekiplerince yapıları değerlendirmelerde, ilçemiz
Milli Eğitim Müdürlüğiine bağlı hizmet veren TEköprü Yatı|ı Bölge ortaokulu ( YBo )
çalışanlannda tespit edilen Covid-l9 vaka ve vaka temaslılan göz öniine alınarak 24/0312021
Iaıih ve 2021121 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile Yatılı Bölge Ortaokulunda(
YBO
yiiz yijze eğitim, öğretim faaliyetlerine 24/03/2021 tarihinden itibaren 05l04l202l
tarihine kadar verilen aranın, çalışan ve yatılı öğenci sayısı bakrmından riskli görülen okulda
salgrnın yayılım hızının kontrolü, çalışan ve öğrencilere olası bulaşın engellenmesi adına okulda
mevcut vaka ve temaslılann açısından yeniden değerlendirilmesi ve bu kapsamda alınacak
tedbirleri görüşmek.

)

KARARLAR:

koronavirüs (kovid-l9) salgınırun toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fıziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın Cumhurbaşkanrmızın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
Tiim dtinya ülkelerinde olduğu gibi Koronavirüs salgın siirecinin devam eden selri
ülkemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin yljz yize ve uzaktan eğitim yoluyla yiirütülmesini
zorunlu krlmıştır. Bu minvalde, ülkemizde salgırun seyri değerlendirilerek Cumhurbaşkanhğı
kabinesi toplantısında alınan karar gereği okullarda W ytıze eğitime kademeli olarak geçilmesi
kararı alınmıştır.
Ülkemizde olduğu gibi ilimiz genelindeki vaka sayılanndaki artışa paralellik göstererek
İlçemizdeki vaka sayılarında da artış izlenmektedir. Salgının kontrolü amacıyla ilçemizde tedbir
amaçlı denetimler hız kazanmış olup, eğitim öğretim kurumlanndaki vaka ve temaslılar İlçe
Sağhk Müdilılüğiimüz filyasyon ekiplerince siirekli izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu
gerçevede, İl İdaresi Kanunu'nun l l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nrın 27 ve
72'nci maddeleri kapsamında;
ve 2021l2I Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Karanmız ile Yatılı
Bölge Ortaokulunda( YBO ) yıız yıue eğitim, iiğretim faaliyetlerine 24/03/2021 tarihinden
itibaren 05l04l202l tarihine kadar verilen aranın, çahşan ve yatılı öğrenci sayısı bakmından
riskli gö
ulda salgının yavılım hızının
trolü, çalışan ve öSencilere olası bulaşın
1- 24/031202| tarih

R

engellenmesi adına okulda mevcut vaka ve temashların açısından yeniden değerlendirilmesi
neticesinde; yiz ytize eğitim ögretim faaliyetlerine verilen aranın 12/041202| taihine
uzatılmasına, bu siireçte eğitim öğretim faaliyetlerİnin uzaktan eğİtİm şeklinde devamına karar
verilmiştir.
iş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulamann takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta
olmak üzere aykınlığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince i em yapllmasın4
kapsamında
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanunu'nrın 195'inci
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile kaıar verildi.
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