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KISA BİLGİLER 

TÜRKISCH / TÜRKÇE 

Okullarda 5. sınıftan itibaren 
hastalık ve/veya soğuk algınlığı belirtilerinde yapılması gerekenler 

Ebeveyn ve okullarda çalışanlar için bilgiler 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çocuğun bir doktora  
ihtiyacı var mı? 

Evet ise, ebeveynler aile hekimleri 
ve/veya bir çocuk ve genç doktoru ile 

telefon ile irtibata geçmelidir. 

Çocuk evde kalmalıdır 

Hayır 

Doktor,  
bir Koronavirüs testinin yapılıp  

yapılmayacağına karar 
verecektir 

Unutmayınız: Çocuğunuz, testin yapılması 
ve sonucun bildirilmesi arasındaki zaman 

zarfında kuruma gidemez. 

Test sonucu... 

 

pozitif 

Çocuğunuz evde kalmalıdır! 
Lütfen Sağlık Dairesi tarafından 

öngörülen kuralları  
dikkate alınız. 

 

Hayır 

Çocuğun en az 1 gündür ateşi yok 
ve genel durumu iyi 

Ebeveynleri yönlendirme açısından: 
Çocuğum dünkü hali ile okula 

gidebilirdi. O halde bugün tekrar 
gidebilir. 

Bir çocuk ne zaman evde kalmalıdır? 
Aşağıdaki belirtilerden en az bir tanesi görüldüğünde 

(tüm belirtiler akut olarak meydana gelmelidir / kronik bir hastalığın belirtileri bu bağlamda önemli değildir): 

Çocuk ilgili kuruma tekrar gidebilir. 
Doktor raporu veya negatif çıkan bir virüs testi sonucu gerekli değildir. 

Evet 

Çocuğum 
gözetim amaçlı 48 saat  

evde kalmalıdır 
 

 

Koku veya tat alma 
duyusu kaybı 

Nezleden kaynaklanmıyor 
ise 

 

Kuru öksürük /  
boğaz ağrısı 

Astım gibi kronik bir 
hastalıktan 

kaynaklanmamalıdır 

Evet 

 
38,0°C’den yüksek 

ateş 
Ebeveynler ateşi doğru 

ölçmeye dikkat etmelidir  

 
 

 
 

negatif 

Belirgin bir nezle /  
sürekli burun akıntısı 

(başka hastalık belirtileri olmadan) 
 

Ateş, öksürük ve 
benzeri belirtiler de 

eklendi 

Başka belirtiler yok  

Evet 

  

 

Evet 

Evet 
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KISA BİLGİLER 

 
Okullarda 5. sınıftan itibaren 

çocuklarda hastalık ve/veya soğuk algınlığı belirtilerinde yapılması 
gerekenler 

Ebeveyn ve çalışanlar için bilgiler 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Korona pandemisi hepimizi yeni zorluklar ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Normalleşme adımından sonra okulların açılması konusunda tüm ilgilileri 
mümkün olduğunca iyi koruma ve aynı zamanda çocuklar için eğitim 
hakkının karşılanması arasında hâlâ bir öncelik çatışması içinde 
bulunmaktayız.  
 
Korona pandemisinden önce de olduğu gibi 
bariz bir şekilde hasta olan çocuklar okula gidemez. 

Çocuğun hasta olup olmadığı kararını bundan sonra da genel olarak 
ebeveynler verecek. Çocukların, bariz olarak hasta bir şekilde okula 
gitmesi veya okulda geçirdikleri süre zarfında hastalanması durumunda 
okul, çocuğun alınmasını talep edebilir. 
 
 
 

Belirtilerin meydana çıkması halinde yapılması gerekenler 
Çocuklarda aşağıdaki tipik COVID-19 belirtilerinin baş göstermesi 
durumunda çocuklar derse katılamayacak ve okula girmeleri yasak olacak: 
»  Ateş (38,0°C’den yüksek) 

Ebeveynler için: Hangi yöntem ve hangi cihaz ile vücut 
ısısını ölçtüğünüze bağlı olarak lütfen 
ölçümün doğru yapılmasına dikkat ediniz. 

»  Kuru öksürük / boğaz ağrısı 
yani balgamsız ve astım gibi kronik bir hastalıktan kaynaklanmayan. 

»  Koku veya tat alma duyusu kaybı 

Ebeveynler, çocuklarının durumuna bağlı olarak aile hekimi ve/veya çocuk 
ve genç doktoru ile telefon ile irtibata geçip geçmeyeceklerine kadar 
vermelidir. 
Kronik solunum yolu hastalıklarından (örneğin astım, saman nezlesi) 
kaynaklanan öksürüğe/nezleye sahip çocuklar okula gidebilir. Okula, 
hastalığı belgeleyen bir doktor raporu ibraz edilmelidir.  

Okula tekrar alınma izninin çıkmasından sonra yapılması gerekenler 
Bir hekime başvurulmaması durumunda çocuğun tekrar okula 
alınabilmesi için en az bir gündür ateşi olmamalı ve genel durumu da 
tekrar iyi olmalıdır. Ebeveynler için şu kuralın iyi bir yol gösterici olduğu 
görülmüştür: “Çocuğum bugünkü hali ile okula gidebilirdi. O halde yarın 
tekrar gidebilir.” 
 
Ebeveynlerin bir doktora danışması durumunda tedaviyi yapan doktor, 
Koronavirüs’ün tespit edilmesi için bir SARSCoV-2 testinin yapılıp 
yapılmayacağına karar verecektir. Test yapılmaz ise çocuğun okula tekrar 
alınması için yukarıda belirtilen şartlar (en az bir gündür ateşi olmayacak 
ve genel durumu tekrar iyi olacak) ve/veya doktorun kişiye özel 
öngördükleri geçerli olacaktır. 
 
Test yapılır ise sonucu bildirilene kadar çocuklar evde kalacaktır. 

Test sonucu negatif çıkar ise çocuğun okula tekrar alınması için yukarıda 
belirtilen şartlar (en az bir gündür ateşi olmayacak ve genel durumu 
tekrar iyi olacak) ve/veya doktorun kişiye özel öngördükleri geçerli 
olacaktır. 
 
Test sonucu pozitif çıkar ise şu uygulama geçerlidir: Çocuğun tekrar ne 
zaman okula gidebileceğine ve/veya karantinanın ne zaman sona 
ereceğine Sağlık Dairesi karar verecektir. Çocuk en az 48 saattir 
herhangi bir belirti göstermemelidir ve belirtilerin ortaya çıkmasından en 
erken 10 gün sonra tekrar okula gidebilir. 
 
Genel olarak şu husus geçerlidir:  
Bir okula tekrar gidebilmek için negatif çıkan bir virüs testi sonucu ve bir 
doktor raporu gerekli değildir.  

Diğer bilgiler 
Çocuğun sağlıklı kardeşleri, Sağlık Dairesi’nin öngördüğü karantinada 
olmamaları halinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın okula gidebilir.  
 
Yetkili Sağlık Daire’sinin öngördükleri ve kuralları daima öncelikli olarak 
dikkate alınmalıdır. 

Epidemiyolojik duruma ve/veya yeni bilimsel bilgilere bağlı olarak 
kuralların her an yeniden uyarlanması gerekebilir. Kurallar, Bağımsız ve 
Hansa Kenti Hamburg’da 24.08.2020 tarihinin güncel durumunu 
yansıtmaktadır. 
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