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KISA BİLGİLENDİRME 

 

Gündüz bakım evlerinde ve ilkokullarda 
hastalık veya soğuk algınlığı semptomları gösteren çocuklara karşı nasıl 

bir prosedür işlenmelidir 

Ebeveyn ve çalışanlar için bilgilendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NEGATİF 

Çocuklar ne zaman evde kalmalıdır? 
Aşağıdaki semptomlardan en az biri akut olarak görülürse: 

(Benzer semptomlar gösteren kronik hastalıklar için sağlık raporu önerilir) 

Basit nezle 
Ek hastalık  

semptomu olmaksızın  

Doktor  
koronavirüs testi yapılıp yapılmayacağına 

karar verir 

PCR testi yapıldı. 

 
Önemli: Çocuk test örneği 

alındıktan sonra sonuç 
bildirilene kadar kurumdan 

uzak kalmalıdır. 

Çocuğun bir doktora ihtiyacı var mı?  
Evet ise, ebeveynler telefon ile aile hekimine veya çocuk doktoruna ulaşmalıdır. 

POZİTİF 

Çocuk kuruma gelemez. 

Lütfen sağlık müdürlüğünün talimatlarını dikkate alın. 
En erken 10 gün evde izole edildikten sonra ve  

48 saat semptom göstermediyse devam edebilir. 

Çocuk kuruma devam edebilir. 
Doktor raporu gerekli değildir. 

PCR testi 
yapılmadı. 

Koku  
 /  

tat kaybı 

Öksürük/boğaz 
ağrısı 

Yüksek 
vücut sıcaklığı/ 

38.0°C ve 
üzeri ateş 

Mide / bağırsak 
rahatsızlığı 

Baş ağrısı 

Çocuk en az 48 saat semptom 
göstermemeli ve genel durumu 

iyi olmalıdır. 
 

Çocuğum kuruma devam edemez. 

HAYIR 
EV
ET 
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Gündüz bakım evlerinde ve ilkokullarda 
hastalık veya soğuk algınlığı semptomları gösteren çocuklara karşı nasıl 

bir prosedür işlenmelidir 

Ebeveyn ve çalışanlar için bilgilendirme (bk. yukarıda) 

 

 

 

 

Çocuğun hasta olup olmadığının değerlendirilmesini yine ebeveynler 
yapacak. Açıkça hasta olan çocuklar kuruma getirilirse veya çocuk 
kurumda bakılırken hastalanırsa, kurum çocuğun alınmasını sağlayabilir. 

Pandemiden önce olduğu gibi, açıkça hasta olan çocuklar kuruma 
getirilmemelidir. 
 

Semptomlar görülürse ne yapılmalıdır 

Çocuklar, COVID-19 için tipik olan aşağıdaki semptomlardan birini 
gösterirse, okul ve bakım tekliflerinden hariç tutulurlar ve kuruma girişleri 
yasaklanır: 

»  yüksek 
vücut sıcaklığı ve (38.0°C ve üzeri) ateş 
Ebeveynler için: Lütfen ateşin, 
kullandığınız yöntem ve ölçüm cihazına göre 
doğru ölçülmesini sağlayın. 

»  Yeni ortaya çıkan ve kronik geçmişi olmayan öksürük ve/veya boğaz 
ağrısı 

»  Baş ağrısı 
»  Mide ve bağırsak rahatsızlıkları, örn. kusma ve ishal 
»  Koku/tat kaybı 

 

Çocuklarının genel durumuna göre, aile doktoru veya çocuk doktoruna baş 
vurup vurmayacaklarına ebeveynler karar verir. 

Nezle halen COVID-19-hastalığının tipik bir semptomu değildir ve bu 
nedenle kurumdan hariç tutulmak için bir kriter değildir. 
 
Benzer semptomlar gösteren kronik hastalıklar için sağlık raporu 
önerilir) 

 

Çocuklar, gündüz bakım evlerine ve ilkokullara yeniden geldiğinde ne yapılmalıdır 

Eğer doktora başvurulmadıysa çocuk, kuruma tekrar devam etmeden 
önce en az 48 saat semptom göstermemiş ve genel durumu iyi 
olmalıdır. 48 saatten sonra, ebeveynler için aşağıdaki temel kural bu 
bağlamda kendini kanıtlanmıştır: Çocuğum bugünkü haliyle, kuruma 
gidebilirdi, böylece yarın artık gidebilir. 
 
Eğer ebeveynler doktora başvurduysa muayene eden doktor, 
koronavirüs tespiti için SARSCoV-2 testi yapılıp yapılmayacağına karar 
verir. Eğer test yapılmazsa çocuğun tekrar kuruma devam edebilmesi için 
yukarıdaki şartlar  (en az 48 saat semptomsuz ve iyi bir genel durum) 
veya doktorun bireysel talimatları geçerlidir.  
 
PCR testi yapılırsa, sonuçlar bildirilene kadar çocuklar evde kalır. 

 

Eğer test sonucu negatif çıkarsa, çocuğun kuruma devam edebilmesi için 
aynı şekilde yukarıdaki şartlar geçerlidir: en az 48 saat semptomsuz ve 
iyi bir genel durum veya doktorun bireysel talimatları. 
 
Eğer test sonucu pozitif çıkarsa, aşağıdaki kurallar geçerlidir: Çocuğun 
ne zaman kuruma döneceğine veya karantinanın ne zaman biteceğine 
sağlık müdürlüğü karar verir. Çocuk en az 48 saattir semptom 
göstermemelidir ve semptomlar başladığından itibaren en erken 10 gün 
sonra tekrar kuruma gelebilir. 
 
Genel kurallar: Hızlı antijen testi ile “ücretsiz test” mümkün değildir. 
 
Çocuğun kuruma tekrar devam edebilmesi için negatif bir virüs testi ve 
doktor raporuna gerek yoktur.  

Diğer uyarılar 

Sağlıklı kardeşler sağlık müdürlüğü talimatıyla karantina şartı 
konulmadıysa, kuruma kısıtlama olmadan gelebilir.  
 
Kreş ve ilkokullara, en az 28 gün ve en fazla 6 ay önce korona enfeksiyonu 
geçirilmişse, iyileştiğine dair belge ibraz edildiği takdirde hafif öksürük olsa 
bile devam edilebilir. 
 
Yetkili sağlık müdürlüğünün talimatları ve kuralları öncelikli olarak 
dikkate alınmalıdır. 

 

Bu düzenlemeler 29.06.2021 tarihinde Hür Hansa Şehri Hamburg’daki 
durum için geçerlidir. Epidemiyolojik duruma veya yeni bilimsel bilgilere 
bağlı olarak her zaman değişiklik yapılması gerekebilir.  

 
 


