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Hastayken çocuk yuvasına ve  
okula gidilmeli mi?

Bulaşıcı hastalıklarda çocuk yuvasına  
ve okula katılım için düzenleme



“Çocuğum tekrar çocuk yuvasına / okula dönebilir mi? Hasta değil ya artık.”

Değerli Veliler,

Çocuğun hastalıktan sonra tekrar çocuk yuvasına veya okula gidip gideme-
yeceğine karar vermek çoğu zaman zordur. Ancak buna yönelik kurallar var-
dır. Bulaşıcı hastalıklar taşıdıklarında çocuklar genel olarak çocuk yuvasına 
veya okula gitmemelidir. Bunun dışında ebeveyn olarak çocuk yuvasına ya 
da okula hangi hastalığın söz konusu olduğuna dair bilgi vermelisiniz.

Bu bilgilendirme broşüründe Enfeksiyondan Korunma Yasası (Madde 34) 
düzenlemelerine ilişkin bir tablo bulunmaktadır. Bu yönetmelik hakkında ço-
cuk yuvası ya da okul, çocuğunuzun kaydı sırasında sizi bilgilendirmiştir ve 
“Velayet sahipleri için açıklama” belgesini imzaladınız.

Enfeksiyondan Korunma Yasasının amacı başka çocuklar, aile üyeleri, eği-
timciler ve öğretmenler için bulaşma tehlikesini azaltmak ve hastalıkların 
yayılmasını engellemektir. Çocuk yuvalarında ve okullardaki yakın temastan 
dolayı hastalık mikropları kolayca yayılmaktadır. Ancak belirtilen hastalıklar 
çocuk yaşlarında ağır geçebilir ve komplikasyonlara ve kalıcı hasarlara yol 
açabilir. Kurallara uyarak hastalıkların yayılmasının geciktirilmesi veya tama-
men engellenmesi başarılabiliyor.

Çocuğunuzun bir hastalıktan sonra tekrar çocuk yuvasına veya okula ne za-
man gidebileceğini tablodan edinmenizi rica ederiz.

Sorularınızda memnuniyetle hizmetinizdeyiz:

Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen
Infektionsschutz und Hygiene 
Trierer Straße 1
52078 Aachen
Telefon 0241/ 5198-5300
E-posta gesundheitsamt@staedteregion-aachen.de

Bulaşıcı hastalıklara olabildiğince az „meydan“ vermek için tüm 
muhatapların işbirliği önemlidir.



Altıncı hastalık

Bulaşıcı göz nezlesi

EHEC (Enterohemorajik 
Escherichia Coli)

Ateşsiz soğuk algınlıkları

Ateş ("gribal enfeksiyonlar") 
(vücut ısısı >38°C)

El, ayak ve ağız hastalığı

Hepatit A ve E

Hemofilus in�uenza tip b (Hib)

İmpetigo kontagiosa (sarı yara)

İn�uenza ("Grip")

Boğmaca (Pertussis)

Baş biti

Uyuz (Scabies)

Karın-bağırsak hastalıkları

• Norovirüs

• Rotavirüs

• Salmonella

• Kampilobakter

• Bilinmeyen mikrop

Kızamık

Menenjit

Kabakulak

Ağıziçi iltihabı

Mononükleoz (Öpüşme hastalığı)

Beşinci hastalık

Kızamıkçık

Tüberküloz

Suçiçeği

Kızıl, Streptokok A, 
Bademcik iltihabı

1 – 2 hafta

5 – 12 gün

2 – 10 gün

4 – 7 gün

15 – 50 gün

2 – 5 gün

2 – 10 gün

1 – 2 gün

7 – 20 gün

14 – 42 gün

1 – 2 gün

1 – 3 gün

6 – 72 saat

1 – 10 gün

8 – 14 gün

2 – 10 gün

12 – 25 gün

2 – 12 gün

7 – 30 gün

7 – 14 gün

14 – 21 gün

1 – 3 gün

6 – 7 hafta

8 – 28 gün

Yok

Yok

Yok

Yok

Sağlık müdürlüğü 
ile görüşme

Yok

Yok

Yok, icabında antibiyotik 
gereklidir

Yok

Yok

Yok, icabında antibiyotik
 gereklidir

Yok, ancak 
muayene gereklidir

Yok

Yok

Sağlık müdürlüğü 
ile görüşme

Yok, icabında 
antibiyotik gereklidir

Sağlık müdürlüğü 
ile görüşme

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Muayene ve doktor 
raporu gereklidir

Yok

Ateşsiz 24 saat

Artık iltihap ve kızarıklık kalmadıysa

İyileşme ve 3 negatif dışkı örneği, 
doktor raporu gereklidir

Cildin ve gözlerin sararmasından 1 hafta sonra

Uzaklaştırma nedeni değildir

Ateşsiz 24 saat

İyileşme

Antibiyotik verildikten 24 saat sonra,
aksi halde iyileşme sonrası, doktor raporu gereklidir

İyileşme

5 gün antibiyotik alımından sonra, 
antibiyotiksiz 3 hafta sonra

Tedavi ve iyileşme sonrası, 
doktor raporu gereklidir

1. tedaviden sonra, Sağlık Müdürlüğü 
bit broşürüne bakınız

Egzama başlangıcından en erken 5 gün sonra

İyileşme

İyileşme sonrası ve bezelerin şişmeye 
başlamasından en erken 9 gün sonra 

yileşme

yileşme

Egzamanın başlaması

yileşme

2 gün antibiyotik alımından sonra, antibiyotik 
kullanılmazsa iyileşmeden sonra

Artık bulaşıcı değilse, doktor raporu gereklidir

Egzamanın iyileşmesi

İyileşme

Son kusmadan veya ishalden 
en erken 48 saat sonra

Hastalık Kuluçka  
süresi

Hasta çocuğun tekrar  
katılmasına izin verilmesi

Sorumlu kişilerin 
yükümlülükleri
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Gelecekte bir şeylerin olması için.
www.staedteregion-aachen.de

Sorularınız mı var?  
StädteRegion Aachen 
Dezernat für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung 
Gesundheitsamt 
52090 Aachen

Tel.: 0241/5198-5300 
www.staedteregion-aachen.de/gesundheitsamt

StädteRegion Aachen Sağlık Müdürlüğü
 
www.staedteregion-aachen.de/gesundheitsamt

Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi

www.bzga.de
www.infektionsschutz.de
www.wir-gegen-viren.de
www.impfen-info.de

Üniversite Kliniği Bonn 
Hijyen ve Kamu Sağlığı Enstitüs
www.hygiene-tipps-fuer-kids.de

Ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz:


