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Infektionsschutzgesetz
(Hinweise in türkischer Sprache)

Lütfen yazýlanalarý dikkatlý bir º ekilde okuyunuz! Veliler ve çoçu ð un yeti º mesinden sorumlu
olan di ð er ki º iler için 34. Enfeksiyon Yasasýnýn 5 fikrasý 2 Maddesi talimatýdýr.
Çoçu ð unuz bula º ýcý Hastalýk ta º iyorsa, Okula veya benzeri toplum kurulu º larýný ziyaret ediyorsa,
ba º ka Çoçuklara, Ö ð retmenlere, ve Bakýcýlara bu hastalý ð ý bula º týrabilir. Bebeklerin, ve Çoçuklarýn
hastalýk zamanýnda bünyeleri zayýftýr ve dolayýsiyla daha büyük sorunlar ortaya çýkabilir.
Bunu önlemek için size bu bro º ürle görevlerinizi ve davrani º larýnýzý yasa geregi bildirmek istiyoruz.
Enfeksiyon hastalýklarý temizli ð in yeterli derecede olmadý ð ýndan yada tedbirsizlikden dolayi ortaya
cikmaz. O yüzden sizden açik sözlü ve güvenli bir i º birli ð i bekliyoruz.
Yasalara göre bula º ýçý bir hastalý ð ý olan çoçu ð unuz okula veya benzeri kurulu º lara gidemez;
1 . A ð ýr enfeksiyona yakalandiysa, nedeni az bakteri ölçülü ise. Bunlara ay ð it Difteri, Cholera, Tifüs,
Tuberkulose ve ishal EHEC-bakteriden dolayý. Bu saydý ð ýmýz bütün hastalýklar genelde sadece
müzferit vaka olarak bilinir (ve ayriyetten hämorrhagische Ate º , veba ve çoçuk felci yasalarda yer alýyor.
Bu hastalýklarýn Almanyada bula º masý neredeyse imkansýzdýr.)
2. Enfeksiyon hastalý ð ýna sahipse, ve münferit hadiseyi a ð ýr bir º ekilde geçirise, bunlar bo ð
maca, kýzamýk, kabakulak, kýzýl, su çiçe ð i, ansefalit Hib Bakterilerinde-, Menigokokken-, Enfeksionlarý,
uyuz illeti, bula º ý ð cý Borkenflechte, Hepatitis A ve bakteriell dizanteri;
3. Saçbiti olduysa ve tedavisi bitmediyse; 4. 6. Ya º ýný doldurmadan önce bula º ýcý bir Gastroenteritis
yakalandýysa veya benzeri º üphe varsa. Saydý ð mýz Hastalýklarýn bula º ýcý yollarý de ð i º iktir.
Ishaller ve Hepatitis A` ya melhem enfeksiyonlarý denilir.
Bu hastalýklar eksik El temizli ð i ve ayriyetten kirli gýda maddelerinden, çok ender e º yalardan (havlular,
mobilyalar, oyuncaklar) yoluyla bulu º abilir. Damla veya „havada bulunan" Enfeksiyon kýzamýk,
kabakulak, su çiçe ð i ve bo ð macalardýr. Saç, Cilt ve sümüksel zar kontaklarýndan uyuz illeti, bit ve
bula º ýcý Borkenflechte bula º abilir.
Toplum açýk kurulu º larda özellikle bu gibi bakterilerin bula º amsý ihtimali yüksektir. Önemle rica
ediyoruz, çoçu ð unuzun ciddiye alýnacak hastalýklarý var ise bunlarý ev veya çoçuk doktoruna
daný º malý ð sýnýz.
(Mesela: yüksek Ate º de, göze çarpan yorgunluk, tekrar tekrar istifra ð etmek, bir günden fazla süren
ishaller ve ba º ka endi º e veriçi alametler) Dokturunuz, º ayet benzer hastalýk alameti veya teshisi
koyduysa, bu hastalýk hakkýnda sizi bilgilendirebilir ve çoçu ð un nerelere gitmemesi gerekti ð ini söyler.
ª ayet çoçu ð un evde veya hastahanede tedavi olmasýna gerek duyuluyorsa, bize derhal konulan
teshisi bildirmelisiniz, böylece bizde Sa ð lýk Bakanlý ð la ortakla º a çalý º arak gerekli tedbirleri
alabiliriz ve böylece hastalý ð ýn yaygýnla º masýný önleyebiliriz.
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