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Çocuk gündüz bakım kurumlarında ve gündüz bakım evlerinde 
hastalık veya soğuk algınlığı semptomları gösteren çocuklara karşı 

işlenen prosedür 

Ebeveynler, bakım personeli ve çocuk gündüz bakım evlerinde çalışanlar için bilgiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

negatif 

Çocuklar ne zaman evde kalmalıdır? 

Aşağıdaki semptomlardan en az birini gösteren çocuklar 
(tüm semptomlar akut olmalıdır, kronik hastalık semptomları önemli değildir): 

Nezle 

Ek bir hastalık belirtisi olmaksızın 
dışlanma nedeni değildir 

Doktor 
Koronavirüs testi yapılıp 

yapılmayacağına karar verir 

Önemli:Çocuk test örneği alındıktan sonra 
sonuç bildirilene kadar kurumdan uzak 

kalmalıdır. 

Test sonucu ... 

38,0°C ve üzerinde ateş 

Ebeveynler doğru ateş 
ölçümüne dikkat etmelidir 

Kuru öksürük 

Kronik bir hastalıktan 
kaynaklanmayan, örn. astım 

Çocuğun bir 
doktora ihtiyacı var mı? 

Evet ise, ebeveynler telefon ile aile hekimine veya çocuk 
doktoruna ulaşmalıdır. 

Hayır 

Evet 

Hayır 

Evet 

Çocuk evde kalır. 

Evet 

Dikkat edilmesi gerekenler 

Sağlık müdürlüğünün talimatları. 

 

Çocuğun en az bir gündür ateş yok 
ve genel durumu iyi 

Ebeveynlerin oryantasyonu için: 

Çocuğum dünkü haliyle, çocuk gündüz bakım kurumuna ve 
gündüz bakım evine gidebilirdi, böylece bugün artık 

gidebilir. 

 

Evet Evet 

Çocuk kuruma devam edebilir. 

Doktor raporu gerekli değildir. 

 

 

 

 

 
 

 

 

pozitif 
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Çocuk gündüz bakım kurumlarında ve gündüz bakım evlerinde 
hastalık veya soğuk algınlığı semptomları gösteren çocuklara karşı nasıl 

bir prosedür işlenmelidir 

Ebeveyn ve çalışanlar için bilgilendirme (bkz. yukarıda) 

 

 

 

 

Korona pandemisi hepimizi yepyeni zorluklarla karşı karşıya 
getirdi.Kapatıldıktan sonra çocuk gündüz bakım kurumları ve gündüz 
bakım evleri tekrar açıldığından beri tüm katılanları mümkün olduğunca 
iyi korumak ve aynı zamanda eğitim hakkını ve çocukların devletin 
sağladığı bakım hakkını uygulanmak arasındaki gerilim hattında 
bulunuyoruz. 
 
Pandemiden önce olduğu gibi, acıkça hasta olan çocuklar 
çocuk gündüz bakım kurumları ve gündüz bakım evlerine 
getirilmemelidir. 

Çocuğun hasta olup olmadığının değerlendirilmesini yine ebeveynler 
yapacak.Eğer acıkça hasta olan çocuklar kuruma getirilirse veya çocuk 
gündüz bakım kurum ve gündüz bakım evlerinde bakılırken hastalanırsa, 
kurum çocuğun alınmasını sağlayabilir. 
 
 
 

Semptomlar görülürse ne yapılmalıdır 

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

»  ateş (38,0°C ve üzerinde) 
Ebeveynler için: Lütfen ateşin, 
kullandığınız yöntem ve ölçüm cihazına göre 
doğru ölçülmesini sağlayın. 

»  kuru öksürük, 
yani balgamsız ve astım gibi kronik bir hastalıktan 
kaynaklanmayan.Hafif ve ara ara görülen öksürük veya ara ara 
görülen boğazda tahriş çocuğun otomatik olarak  
dışlanmasına neden olmaz. 

 

Başka herhangi bir semptom olmadan nezle kesinlikle bir dışlanma 
nedeni değildir.Mevcut bilimsel bilgilere göre, nezle küçük çocuklarda 
Sars-CoV-2 enfeksiyonunun tipik bir belirtisi değildir. 

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

 

Çocuklar, gündüz bakım kurumuna ve gündüz bakım evlerine yeniden geldiğinde ne yapılmalıdır 

Eğer doktora başvurulmadıysa çocuk, kuruma tekrar devam etmeden 
en az bir gündür ateşsiz ve genel durumu iyi olmalıdır.Ebeveynler için, 
aşağıdaki pratik kural bu bağlamda oldukça faydalı olmuştur:Çocuğum 
bugünkü haliyle, çocuk gündüz bakım kurumuna ve gündüz bakım evine 
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 kuruma devam edebilmesi için 
yukarıdaki şartlar  (en az bir gün ateşsiz ve iyi bir genel durum) veya 
doktorun bireysel talimatları geçerlidir. 
 
Test yapılırsa, sonuçlar bildirilene kadar çocuklar evde kalır. 
 

 

Eğer test sonucu negatif çıkarsa, çocuğun kuruma devam edebilmesi için 
yine yukarıdaki şartlar geçerlidir: en az bir gün ateşsiz ve iyi bir genel 
durum veya doktorun bireysel talimatları. 
 
Eğer test sonucu pozitif çıkarsa, aşağıdaki kurallar geçerlidir:Çocuğun 
ne zaman gündüz bakım evine döneceğine veya karantinanın ne zaman 
biteceğine sağlık müdürlüğü karar verir. Çocuk en az 48 saattir 
semptom göstermiyor olmalıdır ve semptomlar başladığından itibaren en 
erken 10 gün sonra tekrar çocuk gündüz bakım kurumuna veya gündüz 
bakım evine gelebilir. 
 
Genel kurallar: 
Çocuğun kuruma tekrar devam edebilmesi için negatif bir virüs testi ve 
doktor raporuna gerek yoktur. 

Diğer uyarılar 

Sağlıklı kardeşlerin, şayet sağlık müdürlüğü tarafından karantina şartı 
konulmamış ise, çocuk gündüz bakım kurumuna veya 
gündüz bakım evine gelmesinde sınırlama yoktur. 
 
Yetkili sağlık müdürlüğünün talimatları ve kuralları öncelikli olarak 
dikkate alınmalıdır. 

 

Epidemiyolojik duruma veya yeni bilimsel bilgilere bağlı olarak her zaman 
düzenlemelerde değişiklik yapılması gerekebilir.Bu kurallar 05.08.2020 
tarihinde Freien und Hansestadt Hamburg’daki durum için geçerlidir. 

 


