
T.C.
TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI

Ilçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No: 68
Karar Tarihi: 09.1 0.2020

İlÇemiz Umumi Hrftıssıhha Komi syonu 09ll0/202O tarihinde Saat:l0.00'da Vali yardmcısı
ve Kaymakam Vekili Ünal KILIÇASLAN başkanlığında aşağda adı soyadı, unvanı ve imzalan
bulunan üYelerin kaülımıyla toplarıarak Korona(Covid- l9l virtısle 

- 
mücadele kapsamında

gtindemdeki konular görüşiilerek karara bağlanmıştr.

GÜNDEM:

ilfun İt Flrftıssüha Kurulunca alınan 07ll0l2020 taılh ve 106 No'lu Kurul Karan
doğrultusıırıda" İlçemizde Koronaıirüs (Covid-l9) kapsamında köylerdeki okullarda w ytüze
eğitimle okullann açılması teklifıni göri§mek.

KARAR:

ir-çn uııuui HIF,ZIssIHHA KoMisyoııru KARARI

ştir. İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
uşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine, ahnan kararlara

Koronaviriis salgınrnın göriildüğü andan itibaren, Sağlık Bakanhğ ve Koronavirüs Bilim
Kurulunrrn önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ta|imatlan doğultusunda salgınırı,/bulaşmarun
toPlum sağlığ ve kamu diizeni açrsındarı oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,
güvenli mesafeyi koruma ve yayılım lızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir karan
alınarak uygularııaya geçirilmiştir.

İÇerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
PrensiPleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannıı yaıx §ra her bir faaliyet alanr için alrnması
gereken önleırıler ayn ayr7 belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin siirdürülmesi
sğlanmaktadır.

Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun
27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;

sagl* Bakanlığı salgın yönetimi ve Çalışma Rehberi "kovid-l9 kapsammda
Okullarda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altında yer alan hiikiimler çerçevesinde ve Milli
Eğitim Bakanlığnın aldığı karar doğultusund4 İlçemizde bağlı köylerdeki okullanmızda öğenci
saYrsmln da az olmasr, köylerimİzin karantina altında bulurırnarnası göz öntine alnarak 12.10.2020
tarihinden itibaren her kademede w yüzr- eğitime başlarıılmasrna; ancak, ilçemiz Bademci ,
Urgancr , Esenlik , Çetmi köylerinde vaka saylannrn yfüsek selretrnesi sebebi ile bu okullarda
eğitim alan 5, 6, 7. sınıf öğencilerinin fünci bir karara kadar, vaka arhş ve azalış durumlanna göre
değerlendirilmek izere yiz yiJze eğitiınlerinin ertelenmesine;

Karar
gereğnce ilgili ve kurul

$
Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptnm



uYgul.ıırması baŞta olmak iizere aykınlığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince
iŞlem YaPılmasın4 konusu suç teşkil eden dawanrşlara ilişkin Tiak Ceza Kanıınu,nun 195,inci
maddesi gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile kaıar verildi.
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