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KARARraRİHİ: 08/02/202l
KARAR NO: 202ll0g

Çin Halk CumhuriYeti' nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devameden ve Dünya sağlık Örgütü tarafından PANDEMi olarak nitelendirilen koronavirüs(Covid-l9) salgınından Ve VatandaŞımızı koruınak ve salgının yayılınasını engelleınek için ilUmumi Hıfzısıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 26. maddesineistinaden toPlanmıŞ oluP, mezkür kanunun 27. ve 72. madd,eleri kapsamında aşağıdakikararlar alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının 05102/202l tarihli ve E-437697g7-10.07.0|_20218459 noluY:d,zYize Eğitim Uygulamaları konulu yazısına istinaden;

15 Şubat 2021 tarihiitibariyte;

l, iıimiz genelinde birleştirilmiş sınıf ı"ıygulaması yapan tüm ilkokı,ıllarda; Milli EğitimBakanlığl Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09,2018 tarihli ve l23 sayılıKurul Kararı eki iıköğretim Kurumları 1iıtoı,rı ve ortaokul) haftalık ders

1,1,]11llf 
yer alaıı derslerin, haftada 5 (beş) gün yüz yize olacak şekildelşlenmeslne,

2, Lüleburgaz İlÇesi BüYükkarıŞtıran Beldesi hariç olmak üzere il genelindeki fşm köy vebeldelerindeki resmi ve özel ilkokullar ve ortaokullarının büttin sınıf seviyeleri ile buokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 (beş) gün yiz yize eğitimyapılnıasına,
3, iüimiz genelinde tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul

öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (alh) etkinlik saati olacak
şekilde yiz yize eğitim yapılmasına,

Yukanda alınan kararlar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydanverilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara UmumiHıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suçteşkil eden fiiller içinse adli ınercilere suç duyurusunda bulunulnasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ö:H§;;
osman gırcıı{

Vali



T.C.
K ıtt K ı.ARHLi vAı,i ı,ici

iı. ııııtıııi ıııFzlS§ııtlln Kı]lıt]ı.t] KAıtAltl

İrırır'|'ırihi :o8 o,.,2o2,1
Kıırır Nıı :9O4 4 lO 3

Arda KOLCUtAR-,l
Beled ı yÖ§şk a nJarfımcı s ı

P''r*:,]t-tlircsi

\lcrkuz Ilçc
]'.S,N l. l}ıışk;ırıı-) -/

*,{
,,"nl'

,N
idüm

:ll
İl l ı,ı,ıııı rc ()rıı-ııııı

\.liiılıiı,liiğii

lr,\ l l l.t\,l ( )l.i\4.,\I)l
( iiıı,ııiztııı l ıtlıitıi

Il

I lıılk

Scrlıçst I..çzııcı K.\ ] t1.1\.I ( )l _\ l,.\l)t
sçı,iıcıl l le lı iııı

§ır i'ı.4./2

'ıtffi,,
iı rııııdtırıııgıi

ll\

ı{ll
ı] ıK l\.1 ıiiRiı] lı ııii

i_ıgıctiııı (ik ('igl(icılı (il
Il Sıığlık \'ltidiirii


