YENİŞARBADEMLİ İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No
: 2021 - 12 Karar Tarihi : 14.04.2021
Yenişarbademli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 14.04.2021 Çarşamba günü saat 12.30’da Kaymakam
Resul TUTAY başkanlığında toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında
tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda birçok tedbirler uygulamaya geçirilmiştir.
Vaka oranlarındaki seyirlere paralel olarak Yüz Yüze Eğitime geçiş ile ilgili İlçe Hıfzıssıhha
Kurulu tarafından 6.12.2020 tarih - 2020/104 sayılı Kararı, 12.02.2021 tarih - 2021/03 sayılı Kararı,
24.02.2021 tarih - 2021/04 sayılı Kararı alınmıştı.
Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını
artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta
sayılarında artış yaşandığı aşikar olup Yüz Yüze Eğitim ile ilgili yeni kararların alınması elzem olmuştur.
Buna doğrultuda, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere;
1- İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
2- Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime
geçilmesine,
3- Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
4- 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilmesine,
5- 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile
takviye kurslarına Cumartesi ve Pazar Günleri de dahil olmak üzere devam edilmesine,
6- Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye
zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari
işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın gereği için Belediye Başkanlığına, kamu kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 14/04/2021
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