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BİRLİKTE ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUMA 
Müşterek tesislerde oturan ana, baba ve diğer bakım ve 

koruma yetkisi olan kimse için Alman Enfeksiyona karşı 
Koruma Kanununun 34. mad., bent 5 fıkrası gereği 

açıklama 

 
Kreş, okul veya tatil kampı gibi tesislerde insanlar kalabalık halde dar mekânda olurlar.  
O nedenle bu dar alanlarda Enfeksiyon Hastalıkları daha kolay yayılabilir.  
 
Bu sebepden dolayı Enfeksiyona karşı Koruma Kanunu çocukların ve personelin müşterek 
mekânlarda bulaşıcı hastalıklardan korunmaları için bir dizi kural içermektedir. Bu kurallar hakkında 
sizi bu Broşür’le bilgilendirmek istiyoruz.  
 

1.  Yasal ziyaret yasağı 
Enfeksiyona karşı Koruma Kanunu belirli bir enfeksiyon hastalığından dolayı hastalanmış olan veya 
benzer hastalık şüphesi olan çocuğun kreşe (anaokul), okula veya başka bir müşterek tesise 
girme yasağını emretmektedir.  
Bu hastalık türleri bir sonraki sayfada Liste 1’de belirtilmektedir.  
Bazı enfeksiyonlarda çocuğunuz iyileştikten sonra da mikrop veya virüs (veya daha nadiren: 
hastalanmamışken) salgılayabilir. Ve böyle bir durumda da oyun arkadaşlarına, okul arkadaşlarına 
veya personele hastalık bulaşabilir.  
Bu nedenle Enfeksiyona karşı Koruma Kanununda belirtildiği gibi bakterileri ‘salgılayanlar’ sadece 
Sağlık Dairesinin izniyle ve belirlenmiş korunma tedbirleri dikkate alınarak tekrar müşterek 
tesislere girebilirler (bir sonraki sayfada Liste 2’de).  

Evinizde her hangi bir kişi bazı özel ağır hastalıklardan dolayı hastalanmış ise veya Liste 3’te 
belirtilen hastalığı var olması şüphesi durumunda çocuğunuzun evvela evde kalması gerekmektedir.  
Tabiki belirtilen hastalıkları kendiniz fark etmek zorunda değilsiniz. Fakat çucuğunuzun ciddi şekilde 
hastalanması durumunda doktorunuza danışmalı ve tavsiye talep etmelisiniz (Örneğin: Yüksek ateş, 
dikkat çekici yorgunluk, tekrarlanan istifra (kusma), ishal ve başka alışılmadık veya endişe verici 
belirtiler). Çocuk doktorunuz çocuğunuzun hasta olup olmadığına ve hastalığının nedeninden dolayı 
Enfeksiyona karşı Koruma Kanunu gereği müşterek tesislere gitme yasağının olup olmadığı hakkında 
sizi bilgilendirecektir.    
 
Bazı hastalıklara karşı koruma aşısı bulunmaktadır. Çocuğunuza aşı yapılmış ise Sağlık Dairesi 
müşterek tesislere girme yasağından vazgeçebilir.     

2.  Bildirme/haber verme zorunluluğu 

Çocuğunuz için daha önce belirtilen nedenlerden dolayı ziyaret yasağı var ise lüften bize bu hususa 
dair ve var olan hastalığı hakkında bilgilendirin. Bunu kanunen yapmakla yükümlüsünüz ve bu 
katkınızdan dolayı Sağlık Daireniz ile birlikte hastalığın yayılmasını engellemek için gerekli tedbirleri 
almış olacağız.    
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3.  Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak 

Enfeksiyona karşı Koruma Kanunu gereği müşterek kurumlar bulaşıcı hastalıklar hakkında genel 
olarak alınabilecek önlemleri aydınlatmakla mükelleftir. Ayrıca çocuğunuzun genel hijyen kurallarına 
uyması için dikkat etmenizi size tavsiye ederiz. Buna öncelikle yemekten önce, tuvaletten sonra veya 
dışarıda yapılan aktiviteler sonrası düzenli olarak ellerin yıkanması sayılmaktadır. 

Aynı şekilde çocuğunuzun tamamıyla, yani eksiksiz aşı ile korunması önemlidir. Aşılar nefes 
havasında olan hastalık oluşturucu (mikrop, virüs) ve böylece genel hijyen ile engellenemeyen 
hastalıklar (Örneğin: Kızamık, Kabakulak hastalığı ve su çiçeği) için de kısmen hizmete hazır 
olmaktadır. Aşı yapma hakkında diğer bilgileri şurada bulabilirsiniz: www.impfen-info.de. 

Başka sorularınız var ise lütfen Ev veya Çocuk Doktoruna veya Sağlık Dairesine başvurunuz. Biz de 
seve seve size yardımcı olmaya devam ederiz. 

Liste1: Hastalık şüphesi veya aşağıda yazılı hastalıklardan hastalanmalar durumunda  çocuğa bakma ve koruma yetkisi 
olan kişinin müşterek tesisleri ziyaret yasağı ve bildirme/haber verme zorunluluğu

• Bulaşıcı bakteriyel cilt hastalığı (Impetigo contagiosa) 
• Bulaşıcı olabilen akçiğer tüberkülozu 
• Bakteriyel dizanteri (Shigellose) 
• Kolera 
• Bağırsak iltihabı (Anterit) ; EHEC’den sebep olan 

• Difteri 
• A veya E hepatit virüslerinden sebep olan sarılık / 

Karaciğer iltihaplanması (Hepatit A veya E) 

• Hib bakterisinden dolayı menenjit  
• Endektiyöz, yani virüslerden veya bakterilerden 

sebep olan, amel ve/veya istifra (kusma) (sadece 6 
yaş altında olan çocuklar için geçerli)  

• Boğmaca (Pertussis) 

• Çocuk felci (Poliomyelit) 
• Kafa biti sarması (düzgün tedaviye henüz 

başlanmamış ise) 

• Uyuz (Scabies) 
• Kızamık 
• Meningokok enfeksiyonu 
• Kabakulak 
• Veba 
• Kızıl hastalığı veya Streptococcus pyogenes 

bakteriyum ile diğer enfeksiyonlar 

• Tifüs veya para tifüs 
• Su çiçeği (Varisella) 
• Virüsa bağlı hemorajik ateş (Örneğin Ebola) 

 

 

 

Liste 2: Sadece Sağlık Dairesi izniyle müşterek tesisleri ziyaret etmek ve koruma yetkisi olan kişilerin aşağıda yazılı bulunan 
hastalık oluşturucu mikrop veya virüs salgılanınca bildirme zorunluluğu 

• Kolera bakterileri              ●      Tifüs veya Paratifüs bakterileri   
• Difteri bakterileri              ●      Basilli dizanteri bakterileri 
• EHEC bakterileri 

     

 
Liste 3: Aynı yerde/mekanda ikamet eden başka bir kişinin aşağıda yazılı bulunan hastalığı olması veya şüphesi  
üzeri korumayla yetkili kişinin ziyaret etme yasağı ve bildirme zorunluluğu 

 

• Bulaşıcı olabilen akçiğer tüberkülozu 
• Bakteriyel dizanteri (Shigellose) 
• Kolera 
• Bağırsak iltihabı (Anterit) ; EHEC’den sebep 

olan 

• Difteri 
• A veya E Hepatit virüslerinden sebep olan sarılık / 

Karaciğer iltihaplanması (Hepatit A veya E) 

•  

• Hib bakterilerinden dolayı menenjit (beyin zarı 
iltihabı) 

• Çocuk felci (Poliomyelit) 
• Kızamık 
• Meningokok enfeksiyonu 
• Kabakulak  
• Veba 
• Tifüs oder para tifüs 
• Virüsa bağlı hemorajik ateş (Örneğin Ebola) 

http://www.impfen-info.de/
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