KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI
KARAR TARİHİ: 30/03/2021
KARAR NO
: 23
İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 30/03/2021
tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin iştiraki ile gündemdeki
maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır.
KARAR
29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme
döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan
değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan
tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkinliği gibi hususlar değerlendirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre İlimiz
( yeni bir karar alınıncaya kadar) çok yüksek risk grubunda yer almıştır. Bu bilgiler
doğrultusunda; İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 30.03.2021 tarih ve 22 no’lu kararında belirtildiği
üzere İlimizde birçok kısıtlamalara gidilerek yeni tedbir kararları alınmaya devam edilmektedir.
Bu kapsamda;
1. Çok yüksek risk grubunda yer alan İlimizde, eğitim kurumlarının açılma ve
uygulama kriterlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar aşağıdaki şekilde olacaktır;
a. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze
eğitim verilecektir.
b. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarda yüz
yüze eğitime tam zamanlı devam edilecektir.
c. İlkokullarda 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan
eğitim verilecektir.
d. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflara tam zamanlı uzaktan eğitim verilecektir.
e. Ortaokul 8. sınıflara, haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze
eğitim verilecektir.
f. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara tam zamanlı uzaktan eğitim verilecektir.
g. 12. sınıflara haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda
yüz yüze eğitim verilecektir.
h. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecektir.
i. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Meslekı̇
Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin 9, 10 ve 11.
sınıflarında, uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime devam edilecektir.
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2. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrardan başlaması nedeniyle
kısıtlamalar devam ettiği sürece;



İlimizde Cumartesi günleri kurulan 100.Yıl Mahallesi semt pazarı ile Kurtuluş Mah.
semt pazarı Çarşamba günleri aynı mekanlarında kurulacaktır.
Pazar günleri kurulan Beşbinevler semt pazarı ile Kayabaşı Yaylacık semt pazarı ise
Pazartesi günleri aynı mekanlarında belirtilen günlerde kurulmaya devam edecektir.

Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi
gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin uygulanmasına;
Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir.
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