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Anaokuluna veya kreş gibi gündüz çocuk bakım kurumlarına giden  Anaokuluna veya kreş gibi gündüz çocuk bakım kurumlarına giden  
çocuklarda hastalık ve soğuk algınlığı belirtilerinde yapılacaklarçocuklarda hastalık ve soğuk algınlığı belirtilerinde yapılacaklar

Çocuğunuzun bir doktora ihtiyacı Çocuğunuzun bir doktora ihtiyacı 
var mı?var mı?
Şayet varsa aile hekiminiz veya çocuk doktorunuz ile 
telefonla irtibata geçin.

Çocuğunuz iyileşti (ateşi yok ve zinde)Çocuğunuz iyileşti (ateşi yok ve zinde)
Ebeveynler için ipucu: Çocuğum bugün yine zinde, demek ki 
yarın tekrar kreşe veya anaokuluna gidebilir.

Çocuğunuz evde kalıyorÇocuğunuz evde kalıyor Test sonucu ...Test sonucu ...

Koronavirüs testi yapılmasıyla ilgili Koronavirüs testi yapılmasıyla ilgili 
kararı doktor verirkararı doktor verir
Testin yapıldığı andan sonucun ortaya çıktığı ana kadar 
çocuğunuzun kreşe veya anaokuluna gitmesi yasak olduğunu 
dikkate alın. 

Bundan sonraki sürece ve çocuğun Bundan sonraki sürece ve çocuğun 
anaokuluna veya kreşe devam etmesine anaokuluna veya kreşe devam etmesine 
yerel sağlık müdürlüğü karar verir.yerel sağlık müdürlüğü karar verir. 

Çocuk tekrar kreşe veya anaokuluna gidebilir.Çocuk tekrar kreşe veya anaokuluna gidebilir.
Bir doktor raporuna gerek yoktur.Bir doktor raporuna gerek yoktur.

The flow diagram was created based on a flow diagram by the state health authority of Baden-Württemberg.
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38,5°C üzeri ateş38,5°C üzeri ateş
Ateşi doğru biçimde  
ölçmeye dikkat edin  
(ebeveynler).

Akut, enfeksiyöz ve Akut, enfeksiyöz ve 
bulaşıcı bir hastalığabulaşıcı bir hastalığa  
işaret eden belirtiler.

NezleNezle dışında başka hastalık 
belirtileri olmadığında 
çocuğunuzu 24 saat evde  
gözlem altında tutun. Başka 
belirtiler ortaya çıkmazsa 
çocuk tekrar kreşe ya da  
anaokuluna gidebilir.

Kronik hastalıklarıKronik hastalıkları (örneğin 
astım, alerjiler, bahar nezlesi, 
alerjik egzama) olan çocuklar 
başka belirtiler ya da yeni 
belirtiler göstermedikçe kreşe 
ya da anaokuluna gidebilir. 

Ebeveynler ve pedagojik uygulama için uyarılar

Çocuğunuz ne zaman evde kalmalıdır?Çocuğunuz ne zaman evde kalmalıdır?  

38
,5

°C Lütfen Covid-19 
belirtilerine özellikle 
dikkat edin.
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