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 Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal 

hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere 

uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak 

uygulanmaktadır. 

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 görülmektedir. 

Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden 

uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır. Bu kapsamda il genelinde geçerli olmak 

üzere; 

- İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 

- Ortaokullarda tüm sınıf düzeylerinde (8.sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime 

geçilmesine, 

- Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime 

geçilmesine, 

- 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam edebilmelerine, 

- 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile 

takviye kurslarına, Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil devam edilmesine, 

- Okul öncesi eğitim kurumlarının yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edebilmelerine, 

- Okullarımızda gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için 14. maddedeki Kararların, 15 Nisan 

2021 Perşembe tarihinden itibaren uygulamaya başlanmasına, 

 

Ayrıca, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce takip edilen Toplum Yararına 

Programlar (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personellerin ihtiyacı olan 

kurumlarda görevlendirilmesine,  

 

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle 

Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin 

ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından 

konunun takip edilmesine, 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik Kanununun 

ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi 

başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 

 


