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TAŞKÖPRÜ KAY^,ıAKAMLİĞi
İIçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No :2021106
Karar Tarihi : 15.02.202|

irçn uıruııi

HIFZIsSIHHA KuRuL KARARJ

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 15/02/2021 tarihinde
Saat l4:30'da
Kaymakam Çağlar PARTAL başkanlığında aiağıda adı soyadr,
unvanı ,. i.nruıu., briunu,
- --üyelerin katılımıyla toplanarak gtındemdeki konular goriışülirek
karaıa uacı""-rştİ..

ctrxnnu:

iıimiz geneline etkili, ilçemizde de beklenen
..
ve ilçe.merkezimi"e bağlı

yoğun kar yağışı nedeni ile ilçe merkezi
köylerde yin yine eğitim ile-Destekı".*'r. Yetiştirme'kursİarına
ara verilmesi hususlarında görüşmek, gündem konusunu oluşfurmaktadır.

KARARLAR;
Meteoroloji Genel Müdtirlüğiince yapılan uyanlara istinaden, ilçemizde
beklenen
'yiiz
yoğun kar yağışı nedeni i|e 15102/2021 tarihinde başlanılacak
olan
yüze eğitim
faaliyetlerinin buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması
.rı,te-"ı riskleıg<ız
öniine alınarak Yilz Yine eğitim faaliyetlerine l(bir) gi,in ara veıilme
sine 14102/202| tarih
2021105 Nolu İlÇe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararımız'ile karar
verilmiştir. iıçemizde hakim
olan yoğun kar yağışının Meteoroloji Genel Müdiirlüğii tahminleri
aoğrultusunda ilerleyen
günJeıde de devam edeceğine ilişkin bilgilendirme neticesinde;
iı iaarıi r-un";^- İızc
maddesi ile umumi Hıfzıssıhha kanunu'nun 23'üncü maddeleri kapsamında;

l-

Taşköprü Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlü
ğilmiize bağlı köy yerleşim
yerleri ile köy yerleşim yerlerinde ikamet eden ö
ğencilere taşımalı eğitim veren ilkokul,
ortaokul ve imam hatip ortaokullanrun tüm smrf sevileri ve mevcut
okullann anasınıfları ile
Destekleme ve Yetiştirme kuıslarına. Metorol oJı Genel Müdürlüğü
tahmini verilerine göre
16l02l202|
I7 /02/202l tarihlerinde beklenen voğun kar yağışı
nedeni ile buzlanma, don
ol ayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muh temel riskler göz öniine alınarak
2(iki) gün ara
verilmesine ve okullarımızda tiim sınıfl arda uzaktan eğitime devam edilmesine;
2- İ|çemiz merkez Kamu Kıınün ve Kuruluşlarında
çalışan hamile ve engelli
personelin l610212021 - |7/02/202| tarihlerinde 2(iki gün süreyle idari
sayılmasına;
)
Karar verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,
karar
gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın
takip edilmesine, oy
birliği ile karar verildi.
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