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iı,çn UMUMİ HIFZISsIHHA KoMiSyoNu KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssüha Komisyonu 09|,|2020 tarihinde Saat 09.00'da Kaymakam

Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imza|arı bulunan üyelerin katılımıyla
toplanarak Korona(Covid-l9) virüsle mücadele kapsamında gündemdeki konular görüşülerek

karara bağlanmıştır.

ctıNopıvı:

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdtirlüğiince Kaymakamlık Makamına, İlçemiz Bekdemirekşi

Köyu İlkokulu/Ortaokulu 3(üç) öğretmeninde görülen Korona(covid-19) vakası üzerİne mevcut

otuıoa uzakian eğitim ile eğitim öğretime devam edilmesi ve Alatarla İİkokuİu 1. sınıf öğencİ
mevcudunun düştik olmasr nedeniyle haftalık yıızynze eğitim öğretimin 2(iki) günden 4(dört) gilne

çıkarılması yöniinde taleplerini arz|naistinaden, her iki konunun kurulumuzda görüŞülmesi giindem

konusunu oluşturmaktadır.

KARAR:

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanrmızın 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

alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanl sra her bir faaliyet alanı iÇin alınması

gereken önlemler ayin ayflbelirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin siirdürülmesi

sağlanmaktadır.
Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu'nun 1l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun

27 ve 7 2' nci maddeleri kapsamında;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberİ "Kovid-l9 KaPsamında

okullarda Alrnmasr Gereken Önlemler" başlığı altında yer alan hi.ikümler ÇerÇevesinde ve Milli

Eğitim Bakanlığımn aldığı karar doğrultusunda, giindem konusu görüŞülmüŞ ve bu minvalde;

l_ İlçemize bağlı Bekdemirekşi Köyu İlkokulıı/Ortaokulu 3(üç)öğretmeninde görülen

Korona (covid-19) vakasına istinaden mevcut okulumuzda salgının yayılımlnın önüne

geçmek, olası bulaş risklerini ortadan kaldırmak amacıyla Sağlık Bakanlığımız

Bilimsel Danışma Kurulu Çalışma Rehberi algoritmalan doğrultusunda 09llll2020

üil

itibaren l4(ondört) gtln olmak iizere süreyi takip ilk hafta başına



kadar (23ll|l2020) uzaktan eğitim ile eğitim öğretim faaliyetlerinin
stirdiirülmesine;

2- İ|çemiz Alatarla İlkokulu l.sınıf öğrenci mevcudunun düşük olması nedeniyle,
mevcut okulumuzda eğitim öğretim süresinin, Milli Eğitim Bakanlığımızca alınan

. kararlar ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi "Kovid_l9
Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" başlıklı madde hfüümleri
çerçevesinde olası bulaş ve salgının yayılımrna karşı ttim tedbirlere titizlikle riayet
edilerek haftada 2(iki) olan yüz yüze eğitim öğretimin 4(dört) güne çıkarılması;
Kararları verilmiştir.

İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafindan uygulamanm takip edilmesine, alrnan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptınm uygulanması başta olmak üzere

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