
www.baskabirokulmumkun.net

Hangi Hastalıkta Ne Yapmalı?
DÖKÜNTÜLER VE CİLT 
ENFEKSİYONLARI

*Önerilen okula gitmeme süresi Açıklamalar

Madura ayağı Yok Rahatsız edicidir, ancak tedavisi kolaydır. Bir eczacıya danışın.

Su çiçeği Döküntülerin başlangıcından itibaren beş gün Risk grubunda çocuklar, hamile personel ve ebeveynlerimiz 
bulunmaktadır.

Uçuklar Yok Çocuklara uçuklara dokunmamalarını söyleyin ve ellerini daha titiz 
biçimde yıkamalarını sağlayın. Bir eczacıya danışın.

Kızamıkçık (Rubella) Döküntülerin başlangıcından itibaren altı gün MMR aşısıyla önlenebilir. Hamile yetişkinler risk grubundadır.

El, Ayak ve Ağız Hastalığı Yok Sadece okulda çok sayıda çocukta görülürse sorun oluşturur.

İmpetigo Lezyonlar kabuk bağlayana ve iyileşene kadar veya antibiyotiğe 
başladıktan 48 saat sonra.

Mümkün olan en kısa sürede doktora görünün, antibiyotikler iyileşmeyi 
hızlandırır.

Kızamık Döküntülerin başlangıcından itibaren dört gün MMR aşısıyla önlenebilir.

Molluscum Contagiousum Yok Kişinin kendisini sınırlayan durum.

Mantar hastalığı İstisnai derecede kötü vakalarda hekim okula 
göndermemeyi tavsiye edebilir.

Tedavi edilmelidir.

Altıncı hastalık (roseola infantum) Yok Yok

Uyuz İlk tedavi sonrasında çocuk okula dönebilir. Evdeki herkes tedavi edilmelidir.

Kızıl Hastalığı Antibiyotik tedavisine başlandıktan 24 saat sonra çocuk 
okula gidebilir.

Hekiminizle görüşün.

Beşinci Hastalık Yok Risk grubundaki çocuklar bilgilendirilmelidir.

Zona Döküntülerde akıntı varsa çocuk evde kalmalıdır. Bağışık olmayanlarda su çiçeğine yol açabilir.

Siğil Yok Yüzme havuzunda üzerini kapatın.

İshal ve/veya kusmalı hastalıklar Son epizottan sonra 48 saat Yok

İshal Son epizottan sonra 48 saat Dehidrasyondan kaçının.

E-coli, Dizanteri, Tifo Son vakadan sonra 48 saat. * Hekim tavsiyesinde göre daha 
uzun süre gerekebilir.

Küçük bebeklerde daha uzun süreli ayrı tutma.

Kriptosporidyoz Son ishal epizodundan sonra 48 saat Okula dönüş sonrasında iki hafta boyunca yüzme etkinliklerine dahil 
etmeyin

Solunum yolu enfeksiyonları    

Grip (İnfluenza) İyileşene kadar Hijyen, el yıkama ve mendil kullanımı önlemlerini artırın

Tüberküloz Daima hekim veya sağlık koruma birimiyle görüşün Yayılması için uzun süreli yakın temas gereklidir.

Boğmaca Öksürüğü Antibiyotik tedavisinin başlangıcından itibaren beş gün veya 
antibiyotik kullanılmaması durumunda hastalığın başlangıcından 
sonra 21 gün.

Aşıyla önlenebilir.

DİĞER ENFEKSİYONLAR:    

Konjonktivit Yok Hekim veya eczacıya danışın. Okul tarafından Sağlık Müdürlüğüne 
bildirilmelidir.

Difteri Derhal okuldan alınmalıdır. Tüm aile bireylerinin de okulla teması kesilmelidir. Sağlık Müdürlüğü 
bilgilendirilmelidir.

Glendüler Ateş Gerek yoktur, ancak belirli dönemlerde güçten düşürebilir.  

Saç Biti Yok: 
Çoğu çocuk ve öğretmen salgından etkilenir. İnce tarakla, 
sert olmayan biçimde tarayın.

Canlı bitin görüldüğü durumlarda tedavi edin. Bir eczacıya danışın. 
Lütfen okulu bilgilendirin, ancak bunun çok yaygın olduğunu da bilin 
(paniğe gerek yoktur).

Hepatit A Sarılığın başlangıcından itibaren en az yedi gün okula 
göndermeyin (veya sarılık yoksa başlangıçtan itibaren yedi gün)

Salgın için derhal Sağlık Müdürlüğü ile temas kurun.

Hepatit B, C Yok Gündelik temasla bulaşıcı değildir. Vücut sıvıları ve kana karşı uyanık olun.

Meningokoksik menenjit / 
Septisemi

Tamamen iyileşene ve hekim tarafından okula dönebileceği 
belirtilene kadar.

Menenjit C aşıyla önlenebilir. Kardeşlerin okuldan ayrı tutulmasına 
gerek yoktur. Okul Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelidir

Viral Menenjit Yok Ağır bir hastalık değildir. Kardeşlerin okuldan ayrı tutulmasına gerek 
yoktur. Temas izleme gerekmez.

MRSA Yok Yayılmasını önlemek için iyi el yıkama ve çevre temizlik uygulamaları 
gereklidir.

Kabakulak Şişmenin başlangıcından sonra beş gün. Aşıyla önlenebilir.

Kıl Kurdu Yok Eczacınızla görüşün ve tüm aile tedavi görün.

Bademcik iltihabı Yok Genellikle virüslere bağlı birçok nedeni vardır. Bazı çocuklarda daha fazla 
görülür.
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