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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesi
uyarınca 28.02.2022 tarihinde Arapgir Kaymakamı Adnan DOCJAN başkanlığında toplanmış
ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Okul Sağlığı; öğrencilerin, okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi,
sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısı ile topluma sağlık
eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır.

Okul Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürütmekte oldukları pek çok program ve proje
bulunmaktadır. Bu kapsamda, protokol yenileme çalışmaları başlatılmış ve 17.05.2016
tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Okul Sağlığı Hizmetleri
İşbirliği Protokolü " imzalanmıştır. Okul Sağlığı Çalışmaları bu protokol çerçevesinde
günümüze kadar süreklilik arz etmiştir. Ancak Covid 19 salgınının ülkemizdeki yayılımının
önlenmesi amacıyla okulların eğitime geçici olarak kapatılması ile okullarda yapılan Okul
Sağlığı Çalışmaları geçici bir süre için devam ettirilememiştir. Okulların eğitim-öğretim e
tekrar başlatılması ve kontrollü normalleşme süreci nedeniyle 2021-2022 yılı eğitim-öğretim
yılı içerisinde Okul Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi Programıının sürdürülmesi önem
arz etmektedir.

Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü doğrultusunda;

l.İlçede Kaymakam başkanlığında, Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünün katılımı ile İlçe Okul Sağlığı Kurulunun oluşturulmasına, gerekli durumlarda
ilçe kurum temsilcilerinin ( Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü
,Emniyet Amirliği , Jandarma Komutanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversiteler gibi) katılımının
sağlanmasına,

2.İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ikişer yetkilinin katılımı
ile oluşturulan Okul Değerlendirme Ekiplerinin çalışmalarına devam etmesine ve raporların
oluşturulmasına,

3.İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü program sorumlularının
çalışmalar ve okul değerlendirmeleri için planlama yapmasına ve takvim oluşturmasına;

4.İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçemizdeki
okullarda, "Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı"nın amaç, hedef,
beklentilerinin açıklanmasına ve okulların yapması gereken hazırlıklar hakkında bilgi
verilmesine,

5.0kullarda okul sağlığını geliştirmek için bir idareci, bir öğretmen, bir öğrenci ve bir okul
aile birliği üyesinden oluşan "Okul Sağlığı Yönetim Ekibi"nin çalışmalarına devam etmesine
ve okula özgü Okul Sağlığı Planı hazırlanmasına,
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6.0kulda verilen aşı, eğitim ve tarama (görme, işitme, obezite, ağız ve diş vb.) hizmetlerinde
sağlık ekiplerine destek olunmasına.

7.0kul etkinliklerinde güvenli gıdaların tercih edilmesine ve okulda meydana gelen gıda
salgınıarının zamanında bildirilmesine,

8.0kul yönetimi tarafından değerlendirme öncesinde, uygulama klavuzuna göre yapılan iş ve
işlemler ile ilgili tüm dokümanları içeren dosyanın hazırlanmasına,

9.0kul Değerlendirme Ekibi tarafından "Sağlık Hizmetleri, Sağlıklı ve Güvenli Okul Çevresi
ve Sağlıklı Beslenme" bileşenleri kapsamında değerlendirme yapılmasına, formlarda yer alan
her bir bileşene ait maddelerin tamamının okul/kurumlar tarafından yerine getirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
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