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Koronavirüs – Anaokulu ve İlkokul için Bilgilendirme 

 

Değerli Annebabalar 

 

Bildiğiniz gibi İsviçre dahilinde de ilk Koronavirüs Covid-19 hastalık vakaları görülmüştür. 

Her ne kadar Covid-19 hastalığı genelde çok ağır bir hastalık türü olmasa bile, bazı 

önlem-lerin alınması gerekmektedir ki, sizleri alt bölümde bu konuda aydınlatmak 

istiyoruz: 

 

Yurt dışından geri dönüş yapanlar için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Son 

günl-erde yurt dışında zaman geçiren sağlığı yerinde çocuklar yine okula gidebilirler. 

 

İstisnalar: 

 

- Çocuklardan Covid-19 hastalığına yakalanmış kişilerle veya bu hastalığın yaygın 

olduğu bölgelerden gelen kişilerle yakın birlikteliği olanlar. 

- Son 14 gün içinde hastalığın yaygın olduğu bölgelerden gelen bir çocuk, soğuk 

algınlığı belirtileri gösterdiğinde, bu çocuk evinde kalır. 

 

Bu durumlar söz konusu olduğunda hemen bir doktoru ya doktor. Telefonda çocuğunuzun 

Koronavirüs hastalığına yakalandığından şüphe ettiğinizi ve son 14 gün içinde onun 

nerelerde bulunduğunu ya da hastalığı olan kişilerle yakın ilişkisi olup olmadığını 

söylemelisiniz. 

 

Hastalığın daha da yayılmasını azaltmak için, önceden telefonla görüşülmeden doktor 

muayenehanesine ya da hastaneye gitmemelisiniz. 

 

Ateşi olan hasta öğrenciler daha önce de olduğu gibi okuldan uzak kalmalıdırlar. Okullar, 

hasta öğrencileri hemen evlerine geri göndermek veya annebabaları tarafından okuldan 

alınmalarını sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Çocuklar hastalık tamamen geçtikten 

(belirti-leri artık yoksa) iyileştikten sonra, en az bir gün daha, evlerinde kalmalıdır. 

Koronavirüs en-feksiyonu kuşkusu olduğunda, bir doktora başvurabilmek ve ne yapılması 

gerektiğini saptamak için, okul annebabalarla ilişki kuracaktır. 

 

Kardeşlerin de okula ya da anaokuluna gidip gitmeyeceğine, başlı başına bir olay olarak, 

yetkili doktor karar verecektir. 
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Çocuklarınızın evde sık sık ellerini yıkama gibi temizlik önlemlerini yerine getirmelerine 

daima dikkat etmeniz bizi çok sevindirecektir. 

 

Aynı şekilde okullar, kreşler veya çocuk yuvaları toplantı ve/veya gösterileri yasaklamak 

zorunda kalırlarsa, bunu sizlerin anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz. Hastalığın 

bulaşmasını engellemek için böyle bir önlem, yerel bir durum nedeniyle söz konusu 

olabilir. Uygun şekilde ellerin nasıl yıkanması gerektiği, www.sg.ch/coronavirus internet 

sitesinde altı dilde yayınlanmıştır. 

 

Koronavirüs hakkında daha geniş bilgileri Federal Sağlık Müdürlüğünün (BAG) internet 

sayfasında bulabilirsiniz www.bag.admin.ch. Sorularınızı BAG-Koronavirüs Bilgilendirme 

hattına 058 463 00 00 yöneltebilirsiniz. Daha fazla bilgiyi www.sg.ch/coronavirus internet 

sayfasında bulabilirsiniz. 
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