Lütfen yazılanaları dikkatlı bir şekilde okuyunuz!
Veliler ve çoçuğun yetişmesinden sorumlu olan diğer
kişiler için 34. Enfeksiyon Yasasının 5 fikrası 2 Maddesi
talimatıdır.
Çoçuğunuz bulaşıcı Hastalık taşiyorsa, Okula veya benzeri toplum kuruluşlarını ziyaret
ediyorsa, başka Çoçuklara, Öğretmenlere, ve Bakıcılara bu hastalığı bulaştırabilir.
Bebeklerin, ve Çoçukların hastalık zamanında bünyeleri zayıftır ve dolayısiyla daha büyük
sorunlar ortaya çıkabilir.
Bunu önlemek için size bu broşürle görevlerinizi ve davranişlarınızı yasa geregi bildirmek
istiyoruz. Enfeksiyon hastalıkları temizliğin yeterli derecede olmadığından yada
tedbirsizlikden dolayi ortaya cikmaz. O yüzden sizden açik sözlü ve güvenli bir işbirliği
bekliyoruz.
Yasalara göre bulaşıçı bir hastalığı olan çoçuğunuz okula veya benzeri kuruluşlara
gidemez;
1. Ağır enfeksiyona yakalandiysa, nedeni az bakteri ölçülü ise. Bunlara ayğit Difteri,
Cholera, Tifüs, Tuberkulose ve ishal EHEC-bakteriden dolayı. Bu saydığımız bütün
hastalıklar genelde sadece müzferit vaka olarak bilinir (ve ayriyetten hämorrhagische
Ateş, veba ve çoçuk felci yasalarda yer alıyor. Bu hastalıkların Almanyada bulaşması
neredeyse imkansızdır.)
2. Enfeksiyon hastalığına sahipse, ve münferit hadiseyi ağır bir şekilde geçirise,
bunlar boğmaca, kızamık, kabakulak, kızıl, su çiçeği, ansefalit Hib Bakterilerinde-,
Menigokokken-, Enfeksionları, uyuz illeti, bulaşığcı Borkenflechte, Hepatitis A ve
bakteriell dizanteri;
3. Saçbiti olduysa ve tedavisi bitmediyse;
4. 6. Yaşını doldurmadan önce bulaşıcı bir Gastroenteritis yakalandıysa veya benzeri şüphe
varsa.
Saydığmız Hastalıkların bulaşıcı yolları değişiktir. Ishaller ve Hepatitis A` ya melhem
enfeksiyonları denilir. Bu hastalıklar eksik El temizliği ve ayriyetten kirli gıda maddelerinden,
çok ender eşyalardan (havlular, mobilyalar, oyuncaklar) yoluyla buluşabilir. Damla veya
„havada bulunan“ Enfeksiyon kızamık, kabakulak, su çiçeği ve boğmacalardır. Saç, Cilt
ve sümüksel zar kontaklarından uyuz illeti, bit ve bulaşıcı Borkenflechte bulaşabilir.
Toplum açık kuruluşlarda özellikle bu gibi bakterilerin bulaşamsı ihtimali yüksektir. Önemle
rica ediyoruz, çoçuğunuzun ciddiye alınacak hastalıkları var ise bunları ev veya çoçuk
doktoruna danışmalığsınız. (Mesela: yüksek Ateşde, göze çarpan yorgunluk, tekrar tekrar
istifrağ etmek, bir günden fazla süren ishaller ve başka endişe veriçi alametler)
Dokturunuz, şayet benzer hastalık alameti veya teshisi koyduysa, bu hastalık hakkında sizi
bilgilendirebilir ve çoçuğun nerelere gitmemesi gerektiğini söyler.
Şayet çoçuğun evde veya hastahanede tedavi olmasına gerek duyuluyorsa, bize derhal
konulan teshisi bildirmelisiniz, böylece bizde Sağlık Bakanlığla ortaklaşa çalışarak
gerekli tedbirleri alabiliriz ve böylece hastalığın yaygınlaşmasını önleyebiliriz.

Bir çok enfeksiyon hastalıklarının ortak yanları, tipik Hastalık semptomları farkedilmeden
bulaşıcı olmaları. Böylelikle çoçuk ev halkına, arkadaşlarına ve personele hastalığını
bulaştırmış olabilir. Böylesi durumlarda biz diğer çoçukları ve velileri bilgilendirebilriz.
Bazı defa çoçuklar veya büyükler sadece virüsu kaparlar, ama hastalanmazlar. Iyilestiğiniz
takdirde bile uzun bir süre bile dışkı yoluyla veya balgamlı öksürükten yada nefesiniz aracılığı
ile virüsu bulaştırabilirsiniz. Bu nedenlerden dolayi arkadaşlarına veya personele hastalık
bulaşabilir. Enfeksiyon yasasına göre bu hastalığa sahip olan kişiler, Cholera. Diftiri, EHECTifüs, Paratifüs ve Shigellen-, Dizanteri-, Bakterili sadece Sağlık Bakanlığının izniyle ve
onun vereceği bir belgyele böylesi kurmlara girebilirler.
Şayet evinizde bile ev halkından birileri ağır veya bulaşıcı bir hastalığa kapıldiysa, diğer
kişilerede bu virüsu bulaşmış olabilir. Ama bu kişiler rahatsız olmayabilirler. Bu
nedenlerdende çoçuğunuz evde kalması gereklidir.
Okula veya toplum müesseselerine çoçuğunuz veya bulaşdığı sanılan virüslü çoçukların
gidebilmesi için, tedavi yapan Dokturun veya sağlık kurumunun izin vermesi gerekmektedir.
Bu gibi durumlarda bizleride bilgilendirmeniz gerekmektedir.
Difteri, Kızamık, Kabakulak, (Kızamıkçık), Çoçuk felci, Tifüs ve Hepatitis A ya karşı
koruma aşıları vardır. Eğer korunma aşısı olduysanız, sağlık müdürlüğü ziyaret yasağını
kişiye mahsus olarak kaldırabilir. Koruma aşılarının hem sizin korunmanız hemde toplumun
korunması için önemlidir.

Başka sorularınız var ise sağlık müdürlüğüne, ev doktorunuza yada
çoçuk doktorunuza basvurabilirsiniz.
Ayrıca biz de size yardımcı olabilirz.

