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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 24301423-10.07.02-E.12339865 08.09.2020
Konu : Salgın Hastalıklardan Korunma Önlemleri

  Bilgilendirme Afişleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
  b) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği.
  c) Bakanlığımızın 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi.

               ç) Cumhurbaşkanlığının 2020/11 Sayılı COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına
                   Yönelik Tedbirler konulu Genelgesi.
               d) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.08.2020  tarihli ve  24301423- 951.1.
                   16.4-E. 11384916 sayılı yazısı.
               e) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.09.2020  tarihli ve 24301423-951.1.
                  16.4-E.11937711 sayılı yazısı.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlarında, sağlık ve 
güvenlik şartları uygulamaları ilgi (a) Kanun, ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (c) Genelge 
hükümleri doğrultusunda İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca 
yürütülmektedir.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, yüz yüze eğitim 
faaliyetlerinin "güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortam" standartlarına uygun 
olarak yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı ilgi (ç) Genelgesi ve Genel Müdürlüğümüz 
ilgi (d) yazısı doğrultusunda resmi ve özel okul/kurumların gerekli şartlara hazırlanmaları, 
öğrencilerin okul ortamında temizlik ve hijyen kurallarını bir kültür olarak davranış haline 
dönüştürmesi hedeflenmektedir.

 Bakanlığımızca okul/kurumların girişleri ve bina içinde uygun yerlerde kullanmak 
üzere, salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği) 
ile enfeksiyon yayılımını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler 
hazırlanmıştır. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan afişlerle 
temizlik ve hijyen şartları, salgın hastalık etkilerinden korunma ve kontrol önlemleri 
farkındalığının oluşturulması amaçlanmaktadır.

 Bu itibarla, Bakanlığımıza özgü bilgilendirme amaçlı hazırlanan afişlerin örneklerine 
http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/salgin-hastaliklardan-korunma-onlemleri-bilgilendirme-
afisleri/icerik/255 linkinden ulaşılmaktadır.  

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
    İsmail ÇOLAK

                                                                                                                          Bakan a.
                                                                                                                      Genel Müdür
Dağıtım:
A ve B  Plânı


