
H I J Y E N  K U R A L L A R I 

Çalışanlar için

Çocuklar için: 

Veliler için 

Çalışmalar mümkün 
olduğu kadar sabit 
ekiplerle ve çocuk 
gruplarıyla olacaktır. 

Şahsi temas sonrasında, sıhhi alanların kullanımından sonra ve ye-
mek öncesi ve sonrası ve burun silmenin, öksürmenin ve hapşırma-
nın sonrasında ellerin titizlikle ve sabun kullanmak suretiyle yıkan-
ması lazım. Bu tür hijyen rutinleri çocukların gelişimi kapsamında 
onlarla denenmesi ve (oyun şeklinde) uygulanması gerekmektedir. 

Çocukların getirilme 
ve alınma durumları 
mümkün olduğunca 
dengeli ve kısa 
süreli olmalıdır. 

Diğer çalışanlarla 
ve velilerle sosyal 
mesafe kuralı (1,5 m) 
ihlal edilmeyecektir. 

Eller düzenli olarak ve özellikle 
sıhhi tesisatların kullanımından 
sonra ve yemek öncesi ve sonrası, 
burun silme, öksürme ve hapşırma 
sonrası titizlikle yıkanacaktır. 

Çocuklar için Bremen Sağlık Dairesinin açık 
uyarısı geçerlidir. Buna göre çocukların 
ellerini dezenfektan ile dezenfekte etmeleri 
ön görülmemektedir. Genel olarak çocuk-
ların dezenfektanla teması önlenmelidir. 

Pandemi açısından velilerin 
kuruluşa girmesinde 
genel olarak herhangi bir 
mahsur görülmemektedir. 

Çalışanlar arasında ve velilerle 
tokalaşma, sarılma, onlara 
karşı öksürme ve hapşırmadan 
mutlaka kaçınılmalıdır. 

Öksürüldüğünde ve 
hapşırıldığında mutlaka 
ağzın ve burnun 
dirsekle kapatılması 
gerekmektedir. 

Tek kullanımlık 
mendiller kullanılmalı 
ve bu mendiller 
kullanım sonrasında 
çöpe atılmalıdır. 

Velilerin genel hijyen kurallarına 
ve diğer velilerle ve çalışanlarla 
sosyal mesafe kurallarına dikkat 
etmeleri gerekmektedir. 

Tek kullanımlık 
mendiller kullanılmalı 
ve kullanımdan sonra 
derhal çöpe atılmalıdır. 

Öksürük, boğaz ağrısı ve yüksek 
ateş gibi hastalık belirtileri gösteren 
çocuklar kuruluşa alınmaz. 

Risk grubuna dahil olan velilerin 
mümkün olduğunca çocuklarını 
kuruluşa getirmemeleri önerilir. 

Çalışanlar için anaokulunda ağız-burun korumala-
rın (MNS) kullanılması, Sağlıklı Çalışma Merkezi ve 
Sağlık Dairesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 
zorunlu olarak değerlendirilmemiştir. Pedagojik 
sebeplerden dolayı MNS korumasının 3 yaş altı ço-
cuklar eşliğinde kullanılmaması tavsiye edilmiştir.

Kuruluşa giren tüm 
velilerin ağız ve burun 
korumaları kullanmaları 
zorunludur. 

Gözlerle, burun ve ağızla 
temastan mutlaka 
kaçınılmalıdır. 

Öksürük, boğaz ağrısı veya yüksek 
ateş gibi hastalık belirtileri gösteren 
çalışanlar kuruluşta çalışamazlar. 

Kullanılan her alanın 
düzenli olarak 
havalandırılması 
zorunludur. 
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