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Öğretmenler bugün aşılanmaya başladı
Cov�d-19 aşısının �lk dozunu olan M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk, öğretmenler�n
sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırab�lecekler�n� b�ld�rd�.
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M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk, ‘Öğretmenlere Aşı Uygulaması Programı’ kapsamında
geld�ğ� Çorum'da �lk doz Cov�d-19 aşısını oldu. Aşılanma sonrası açıklamada bulunan
Bakan Selçuk, "Ben de öğretmenler�m�zle beraber aşımın �lk dozunu vurdum.
Öğretmenler�m�z, bugün okulda aşı oldu ancak daha sonrak� süreçte �lg�l� sağlık
kuruluşlarında aşılarını olacak" ded�. 

Kente gelen M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk, �lk olarak Sungurlu �lçes�ndek� Ar�fegaz�l�
İlkokulu’nda düzenlenen ‘Öğretmenlere Aşı Uygulaması Programı’na katıldı. Bakan
Selçuk, öğretmenlerle b�rl�kte �lk doz Cov�d-19 aşısını yaptırdı.
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‘HER TÜRLÜ HAZIRLIKLAR YAPILDI’ 

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Bakan Selçuk, “Ben de öğretmenler�m�zle beraber
aşımın �lk dozunu vurdum. Öğretmenler�m�z, bugün okulda aşı oldu ancak daha sonrak�
süreçte �lg�l� sağlık kuruluşlarında aşılarını olacak. Aşı tedar�k sürec�ne bağlı olarak Sağlık
Bakanlığı planlama yapıyor. B�z de geçt�ğ�m�z hafta kend�ler�ne 1 m�lyon 359 b�n okul
çalışanımızın l�stes�n� �lett�k. Tüm vatandaşlarımız g�b� randevu alıp, o randevuya bağlı
olarak aşılarını yaptırab�lecekler. Aslında salgın sürec�n�n başından ber� tüm okullarımız,
Türk Standartları Enst�tüsü’nün bel�rled�ğ� standartlara göre her türlü hazırlıklarını yaptı.
Meslek l�seler� ve halk eğ�t�m merkezler�m�z�n üret�mler� sayes�nde tem�zl�k malzemes� ve
d�ğer malzemeler bakımından h�çb�r sıkıntı yaşamadan rahatlıkla bu sürec� yöneteb�l�r�z.
Okulun tem�z belges�n�, okullarımızın tamamına yakını almış durumda, bu b�ld�ğ�n�z g�b�
b�r dış denet�mle gerçekleşt�r�l�yor. B�r okulun tem�z belges� alab�lmes� ancak dış
denet�mle oluyor. O yüzden bu belgey� bel�rl� b�r prosedür kapsamında ver�yoruz. 1
Mart’ta �lkokullarımız, özel eğ�t�m okullarımız, 8 ve 12’nc� sını�arımız açılacak. Bu anlamda
dünyada da aşılma yen� başlıyor. B�rçok ülke okullarını açmaya başladı ama şu an
dünyada h�çb�r ülkede tüm ülken�n aşılandığı b�r durum söz konusu değ�l” ded�.
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