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iı,çn UMUMİ HIFzISsIHHA KoMiSyoNU KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 1611012020 tarihinde Saat:14.00'da Kaymakam
Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadr, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin katılımıyla
toplanarak Korona(Covid-l9) virüsle mücadele kapsamında gi.indemdeki konular görüşülerek
karara bağlanmıştır.

cÜNnrcvı:

İlçemiz Milli Eğitim Müdtlrlüğünce hazırlanan rapor üzerine İlçemiz Bekdemirekşi Köyü
İlkokulı:/Ortaokulu, Çördfü Köyu Seka İlkokulu / Ortaokulu, Ersil Köyu İlkokulu, Bük Köyü Şehit
Hüseyin ATEŞ İlkokullannın yüz yüze eğitime açılması teklifini görüşmek.

KARAR:

Koronavirüs salgınrrun görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,
güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir karan
ahnarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yanı srra her bir faaliyet alanı için alınması
gereken önlemler ayfl ayfl belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdtirülmesi
sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu'nun 1l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun
27 ve72'nci maddeleri kapsamında;

Sağhk Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi "Kovid-l9 Kapsamında
Okullarda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altında yer alan hükümler çerçevesinde ve Milli
Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, İlçemizde bağlı köylerdeki okullarımızda öğrenci
sayısınm da az olmasr, köylerimizin karantina altında bulunmaması göz önüne alınarak, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğiimüzce hazırlarıarı rapora istinaden İlçemize bağlı Bekdemirekşi Köyu
İlkotulı:/Ortaokulu, Çördtik Köyu Seka İlkokulu / Ortaokulu, Ersil Köyu İlkokulu, Biık Köyü Şehit
Hüseyin ATEŞ İükokullarının haftanın 5(beş) gtlnü, günliik 6(altı) saat olmak izere yiız yize
eğitime açılması uygun değerlendirilmiş, 19.|0.2020 tarihinden itibaren bu çerçevede eğitim
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faaliyetlerine karar verilmiştir.

7



İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince ilgili kurum ve

kuruluşlar tarafindan uygulamanrn takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idaıi yaptınm uygulanması başta olmak üzere

aykınlığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu zuç teşkil
eden davranışlara ilişkin Ttirk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasma oy birliği ile karar verildi.
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