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Enfeksiyondan Korunma Yasasının 34. Maddesinin 5. Fıkrasının 2. 
Bendine göre müşterek kullanılan kuruluşlar tarafından ebeveynler ve 
diğer velayet hakkı sahipleri için bilgilendirme

Kreşler, okullar veya tatil yerleri gibi müşterek 
kullanılan tertibatlarda dar bir alanda birçok insan 
bulunmaktadır. Bu nedenle buralarda enfeksiyon 
hastalıkları kolayca yayılabilmektedir. Bundan dolayı 
Enfeksiyondan Korunma Yasası müşterek kullanılan 
tertibatlardaki bütün çocukların ve personelin de 
korunması için bir hali düzenlemeler içermektedir.
Bu düzenlemeler hakkında sizleri bu broşürde 
bilgilendirmek istiyoruz.

1. Yasal ziyaret yasakları
Enfeksiyondan Korunma Yasası bir çocuğun belirli 
enfeksiyon hastalıklarına yakalanması veya bu 
hastalıklara yakalandığı şüphesinin mevcut olması 
durumunda çocuğun kreşe, okula veya müşterek 
kullanılan diğer tertibatlara gitmesini yasaklamak-
tadır. Bu hastalıklar ilerideki sayfalardaki tabela 1 de 
gösterilmiştir.  

Bazı enfeksiyon hastalıklarında çocuğunuzun ha-
stalıktan kurtulduktan sonra (veya daha nadir olarak: 
hasta olmadan) hastalık virüslerini dışarı atması 
mümkündür. Bu şekildeki durumlarda da oyun 
arkadaşları, okul arkadaşları veya personele de 
hastalık bulabilir. Enfeksiyondan Korunma Yasasına 
göre belirli bakterileri „dışarı atanlar“ sadece sağlık 
dairesinin müsaadesi ile ve belirlenmiş olan korunma 
uygulamalarına dikkat etmek şartı tekrar müşterek 
kullanılan tertibatlara gidebilirler (bir sonraki sayfada 

tabela 2). Bazı, özellikli olarak ağır olan enfeksiyon 
hastalıklarında evde yaşamakta olan başka bir şahsın 
bu enfeksiyon hastalıklarından birine yakalanmış 
veya yakalanma şüphesinin mevcut olduğu durumlar 
da çocuğunuz evde kalmak zorundadır (bir sonraki 
sayfada tabela 3).

Gayet tabii ki belirtilmekte olan bu hastalıkları 
kendinizin tespit etmiş olmak zorunda değilsiniz. 
Fakat çocuğunuzun ciddi bir rahatsızlığı durumunda 
doktor tavsiyesi almanız gerekmektedir (örneğin 
yüksek ateş, göze batıcı yorgunluk, tekrarlanan 
kusmalar, ishal ve diğer alışılmamış kaygı yaratabilen 
diğer durumlar). Çocuk doktorunuz sizi Enfeksiyondan 
korunma Yasasına göre çocuğunuzun müşterek 
kullanılan bir kuruluşa gitmemesinin yasak olduğu bir 
hastalığa yakalanıp yakalanmadığı konusunda 
bilgilendirecektir.

Hastalıklardan bazıları için aşılar mevcuttur. Çocuğu-
nuz yeterli derecede aşılanmış ise sağlık dairesi bir 
kuruma gelme yasağı uygulamaktan vazgeçebilir. 

2. Bildiri mecburiyeti
FEğer çocuğunuzda yukarıda açıklanmış olan neden-
lerden dolayı bir kuruma gelme yasağı mevcut ise bu 
konu ve mevcut bulunan hastalık hakkında bizi lütfen 
derhal bilgilendiriniz.

BİRLİKTE ENFEKSİYON-
LARDAN KORUNMA



Bu bildiriyi yapmak için yasal mecburiyetiniz 
bulunmaktadır ve bizim sağlık dairesi ile birlikte 
hastalığın daha da dağılması önlemek için gerekli 
önlemleri alabilmemize katkıda bulunacaksınız.    

3. Bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler  
Müşterek kullanılan kurumlar Enfeksiyonlardan 
Korunma Yasası doğrultusunda bulaşıcı hastalıkların 
önlenmesi için gerekli olan genel önlemler hakkında 
bilgilendirmek mecburiyetindedirler. 

Bu nedenle size diğerlerinin yanı sıra çocuğunuzun 
genel hijyen kurallarını yerine getirmesine dikkat 
etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu kurallara her şeyden 
önce yemekten önce, tuvaletten çıktıktan sonra veya 
serbest alanlardaki aktivitelerden sonra ellerin 
yıkanması dâhildir.

Çocuğunuzun tam teşekküllü olarak aşılanmış olması 
da aynı zamanda çok önemlidir. Nefes havası ile 
dağılıp bulaşıcı hastalık oluşturabilen (örneğin 
kızamık, kabakulak ve suçiçeği) ve böylece genel 
hijyen uygulamaları ile önlenemeyen hastalık virüsle-
ri için de kısmen aşılar mevcuttur. Aşılar hakkında 
daha fazla bilgiyi şu adresten alabilirsiniz: 

 www.impfeninfo.de.  

Daha fazla sorularınız olması durumunda lütfen ev 
doktorunuza, çocuk doktorunuza veya sağlık dairesi-
ne müracaat ediniz. Bizde severek size yardım ederiz.

 � Bulaşıcı Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 
 � Bulaşma özelliği olan akciğer veremi
 � Ruhr bakterileri (Shigellose Basilli dizanteri)
 � Kolera  
 � EHEC’den kaynaklanan bağırsak iltihabı (Enteridis) 
 � Difteri
 � Hepatit virüsleri A veya E den kaynaklanan sarılık / 
karaciğer iltihabı (Hepatit A veya E) 
 � Hib-Bakterilerinden kaynaklanan beyin zarı iltihabı
 � Enfeksiyon oluşturabilen yani virüslerden veya bakteriler-
den kaynaklanan ishal ve/veya kusma (sadece 6 yalından 
küçük çocuklar için geçerlidir) 
 � Boğmaca (Pertussis)  
 � Çocuk felci (Poliomyelitis) 

 � Kafa bitlenmesi (doğru tedaviye daha başlanmamış ise) 
 � Uyuz (Skabies) 
 � Kızamık 
 � Menebkok enfeksiyonları
 � Kabakulak
 � Veba
 � Kızıl veya Streptococcus pyogenes bakterili diğer enfeksi-
yonlar
 � Tifüs veya para tifüs Suçiçeği
 � (Suçiçeği virüsü) virüsten kaynaklanan hemarojik ateş 
(Örneğin Ebola)

 � Kolera bakterileri
 � Difteri bakterileri
 � EHEC-Bakterileri

 � Tifüs veya para tifüs bakterileri
 � Shigellenruhr-Bakterileri 

 � Bulaşma özelliği bulunan akciğer tuberkuvelayetlose   
 � Ruhr bakterileri (Shigellose) 
 � Kolera 
 � EHEC’den kaynaklanan bağırsak iltihabı (Enteritis) Difteri
 � Hepatit virüsleri A veya E’den kaynaklanan sarılık /
Karaciğer iltihabı (Hepatit A veya E) 
 � Hib-Bakterilerinden kaynaklanan beyin zarı iltihabı
 � Çocuk felci (Poliomyelitis) 

 � Kızamık 
 � Meningokokken-Enfeksiyonları
 � Kabakulak
 � Veba
 � Virüsten kaynaklanan tifüs veya para tifüs
 � Hemarojik ateş (Örneğin Ebola)

Tabela 1 Aşağıdaki hastalıların mevcut olması veya hastalık konusunda şüphe duyulması durumlarından 
müşterek kullanılan kurumlara gelme yasağı ve velayet hakkı sahiplerinin bildirme mecburiyeti

Tabela 2 Aşağıdaki hastalık virüslerinin dışarı saçılması durumunda müşterek kullanılan tertibatlara sadece 
sağlık dairesinin müsaadesi ile gelme ve velayet hakkı sahiplerinin bildirme mecburiyeti  

Tabela 3 Evde ikamet eden başka bir şahısta aşağıdaki hastalıların mevcut olması veya şüphelenilmesi 
durumunda müşterek kullanılan tertibatlara gelme yasağı ve velayet hakkı sahiplerinin bildirme mecburiyeti 
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