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SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 05.02.2021
KARAR NO
: 02
KARAR KONUSU : Covid-19 Hastalığının Yayılmasına
Karşı Alınması Gereken Önlemler
(Örgün Eğitim)
Senirkent İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu 05.02.2021 tarihinde saat 10.30’da Senirkent
Kaymakam V. Zikrullah ERDOĞAN 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 tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan
kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmıştır.
Bu çerçevede;
1- Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının
öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum
adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla,
güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun
03.12.2020 tarihli ve 12-1 sayılı Kararı ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından
muaf tutulması,
2- Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci / öğretmen /
çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 03.12.2020
tarihli ve 12-1 sayılı Kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro,
metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
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,
Oy birliği ile karar verilmiştir. 05/02/2021
Sayfa 1 / 2

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İmzalı
Başkan

İmzalı
Üye

İmzalı
Üye

Zikrullah ERDOĞAN

Kadir HEYBELİ

Hünkar ÖZSOY

Uluborlu Kaymakamı

Belediye Başkanı

Başhekim

Senirkent Kaymakam V.

İmzalı
Üye

İmzalı
Üye

Ali BAYINDIR

Ömer TOLA

Veteriner Hekim

Serbest Eczacı

Sayfa 2 / 2

