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İLÇE UMUMi HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İlÇemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 26/021202| tarihinde Saat 10:O0,da Kaymakam
çağlar pARTAL başkanJığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzalan bulunan üyelerin
katılımryla toplanarak Korona(Covid- l 9) virüsle mücadele kapsamında giindemdeki konular
görüşülerek karara bağlanmıştır.

GtıNnEpı:
Kastamonu Valiliğimiz 25/02/202l taih ve 202|/10 Nolu il Umumi Hıfzıssıhha Kurul

karan doğrulfusıında ilimizde koronavirüs (kovid- 19) salgını kapsamında resmi ve özel
okullarda w yi]ze eğitime başlanması karan üzerine. Taşköprü iIçe Milli Eğitim Müdi,ıİlüğünce
Koronavinis tedbirleri değerlendirilerek W We eğitim öğretim faaliyetine başlanılması uygun
görülen okullara ait liste kapsamında, ilçemizde hizmet veren resmi ve ozel okullarda ynz ynze
eğitime başlanması hakkında görüşmek.

KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontıol altında tuüna amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
SaYın CumhurbaŞkanrmızrn talimatlan doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.

Tiim dilnYa ülkelerinde olduğu gibi Koronavirüs salgın siirecinin devam eden seyri
ülkemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin yijz yijze ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesini
zorunlu kllmlŞtır. Bu minvalde, ülkemizde salgının seyri değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığı
kabinesi toplantısında alrnan karar gereği okullaıda ytu yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi
karan alınmıştır.

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdtirlüğü o5/o2l202l tarih ve
20218459 saYıl.ı yazı|arı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce salgın kontrolü göz öniine alınarak
belirlenen eğitim öğretim kurumlannda 15/02/202| ve 0|/03/2021 taıihinde y]-ız }ruze eğitim
öğetim faaliyetlerine geçilmesi hususunda; İl İdaresi Kanunu'nun l l/C madcİesi ile Umumi
Hrfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;

1- T.C Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 05/0212021 tarih ve
20218459 sayılı yazıları ve Taşköprü ilçe Milli Eğitim Müdiirlüğü talepleri kapsamında,
I5l02l2021 tarih ve 202ll04 Nolu ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız iİe yüz yüze eğitim
faaliyetleıine. başlanılması uygun gönilen eğitim öğretim kurumlarımıza ek olarak; ilçımiz
merkezinde ilçe Milli Eğitim Müdiirlüğüne bağlı hizmet veren ttim resmi ve özel eğitim
kurumlannd4 aşağıda belirtilen planlama çerçevesinde;
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SIRA l MARt,TA|i iTiBAREN EĞİTiNt vERİLEcf,K stNIFr-AR

I TAŞKÖPRÜ FEN LisEsi l2. sınıtlarda haftada 2 un verilecekir_

2 9. sınıflarda haftada 2 tim verileçektirne
l,A KÖPRÜ ANADOLU LİSESi l2. sınıflarda haftada 3 tim verilecektirne

1 MUSTAFA SITKI ERKEK MTAL

12. sınıflaıda haftada 2 güı! l l. stnıflaıda haftada 3 gün, lO
sınıflarda haftada 2 gün,
9. sınlflarda haffada l tim verilecektir.

5 sEViM ToKATLI MTAr
6

,I KÖPRÜ ANADOLU iMAM HATiP LİsESi 9- 10- l1_ 12_ sınıflarda haftada 2 tim verilecektir

1 sEViM ToKATLI KlZ iMAM HATiP LisESi l2. sınlflarda haftada 2 tim verilecektir.

8
8. sınıflarda haftada 4 giin, 5-6-7. sındaıda haftada 2 gün ğğitim
verileçeL:ıir.

9 ATATÜRK oRTAoKır1.II
8. sünlflaIda haftada 4 gün, 5_6-7. slnlflarda haftada ı gün eğitim
veriIecektir.

l0 ŞEHIT İLKER NARİN iMAM HATİP ORTAOKULU
8. sınıflaıda
verileccktir.

haftada 4 gün, 5-6-7. sınıflarda haftada 2 gün eğitim

ll AVUKAT MURAT ÜLGEN ORTAOKULU Tüm sınlflarda haltada 4 gün eğitim ve.ilecekir

l] Tüm slnıflarda haftada 5 gün eğitim verilecektir

l3
İLÇE MERKEZiNDEKİ İLKoKULLARIN
1-2-3_4 . SINIFLARI vE ANASINIFLARI Haffada 2 gqn eğitim verilecektir

0l Mart 2021 tarihinden itibaren, uygun görülen şekli ile ( Belirlenen okul / Belirlenen
gün / Belirlenen sınıf ) yüz yüze eğitim öğretim faaliyetleri uygulamasına başlanmasına karar
verilmiştir.

İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafindan uygul.ımanrn takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptınm uygulanmast başta
olmak iizere aykınlığm durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
konusu suç teşkil eden davranrşlara ilişkin Tük Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasrna oy birliği ile karar verildi.

B U üy"
Dt.Hürriyet ALAYAbdul

Beledi İlçe Sağ lık M

üy üy. ü
Mesu Yıl KSEL

Serbes ry
Y
biOrman

oKtüL ADI

FAHREDDiN PAŞA ANADOLU LisESi

3

l2. slnıflarda haftada 5 gün, 9-10-1l. sıntflarda haliada 2 gün
eğitim veİilecektir.

BAHRi ALP ORTAOKULU
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