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KararNo:09 Karar Tarihi : 0l 10912022

KARAR

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 24. maddesine
göre Kale Kaymakam Vekili Mücatıit Enes YILDIZ başkanlığında toplanarak giindemdeki
konulan göriişmek suretiyle aşağıdaki kararlan almıştır.

l. Öğrencilerin ve okul çalışanlannın sağlığırun değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sÇlıklı okul
yaşamırun sağlanması ve stirdiiriilmesİ, öğrencİye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin
verilmesi için 17.05.2016 tarihli Milli Eğitim Bakanhğı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan
Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü gereğince; Okul Sağlığı Kurulunun çalışmalanna
devam etrresine,

2. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğtinden ikişer yetkilinin katılımı ile
oluştıırulan Okul Değerlendirme Ekiplerinin çalışmalanna devam etmesine, Okul Sağlığı
pro$am sorumlulanrun eğitim-öğetim yılı başında, yapılacak çalışmalar ve okul
değerlendirmeleri için planlama yapmasına ve takvim oluşfurmasın4

3. İlçe Sağlık Müdilrlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdtlrlüğü tarafından, bölgelerindeki okullarda,
" Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı" run amaç, hedef, beklentilerinin
açıklanmasına ve okulların yapmasl gereken hazırlıklar hakkında bilgi verilmesine,

4. Okullarda okul sağlığını geliştirmek için bir idareci, bir öğrernen, bir öğrenci ve bir okul aile
birliği üyesinden oluşan "Okul Sağlığı Yönetim Ekibi"nin çalışmalanna devam etrıesine ve
okula özgü Okul Sağhğı Planı haarlanmasına,

5. Okul yönetimi tarafından, değerlendirme öncesinde, uygulama krlavuzuna göre yapılan iş ve
işlemlerle ilgili tilm dokiimanlan içeren dosyanın hazırlanmasına

6. Okulda verilen, eğitim ve tarama (işinne, obezite, ağız ve diş vb) hizmetlerinde sağlık
ekiplerine destek olunmasına,

7. Okul Çağı İşitne Tarama Programı kapsamında; İltOgretim l.sırufa devam eden çocııklara,
işitnıe kaybının erken dönemde tespit edilebilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılabilmesi
için plan datıilinde okul ziyaretleri ile işitme testi yapılmaktadır. Bu programın sağlıklı
ytiriitiilmesi için muayene ve testlerin yapılacağı ortamın test anında; bİr öSencİsİnİn 20

Db'lik ses düzeyinde test frekanslarıru duyabileceği ölçüde sessiz bir ortamda
gerçekleştirilmesi gerektiğinden; test odası seçiminde gürilltü kaynaklanndan uzak alanların

belirlenmesine,
8. Okulda meydana gelen gıda salgınlannrn İlçe Toplum Sağlığı Merkezine zamanında

bildirilmesine,
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Oy birliği ile karaı verilmiŞir.
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