
ESU'nun uygulanması için Hijyen konsepti 

1. Hazirlik  
- Oda, en az 1,5 metrelik mesafenin korunabilmesi için kişi başına en az 4 m 

yürünebilir boyuta sahip olmalıdır. 
- Oda iyi havalandırılmalıdır (en az bir büyük pencere veya hijyen kurallarına 

uygun bir havalandırma sistemi olmalidir) 
- Bir tükürük koruması kurulabilmesi için masanın boyutu en az 150 x 100 cm 

olmalıdır. 
- Mobilya yüzey dezenfeksiyonuna uygun olmalıdır 

 
- Çocuk sağlıklı olmalı! Herhangi bir Covid-19 semptomunun (38 dereceden 

yüksek ateş, kuru öksürük, tat bozukluğu veya sağlık onayı) belirtilmesine izin 
verilmez. 

- Yanınızda bulunabilecek herhangi bir kişi, muayene gününde bir sağlık sertifi-
kası imzalamalıdır. 

- Çocuğa en fazla 1 yetişkinin (başka çocuk yok) eşlik etmesine izin verilir. 
- Hastalık belirtileri gösteren kişiler muayeneye alınmayacaktır. 

 

2. Mesafe kuralları 
- Muayene durumu izin veriyorsa 1,5 m'lik mesafe korunmalıdır. 
- Muayene durumuna bağlı olarak, maskesiz koruma olarak bir tükürük koru-

yucu kullanılır. 
- Orada bulunabilecek herhangi bir refakatçi, tüm muayene süresi boyunca 

tahsis edilmiş koltuklarından ayrılmamalıdır. 
 

3. El dezenfeksiyonu 
- Okul Kayıt muayenesine başlamadan önce, sıhhi tesislere bağlı olarak, dahil 

olan herkesin ellerini sabunla yıkaması veya dezenfekte etmesi gerekir. 
 

4. Maskeler 
- Gereki mesafe karşılanmazsa,  Saglik Personeli çok katmanlı ağız ve burun 

korumasıni takmali. 
- Yanınızda bulunabilecek herhangi bir refakatçi her zaman en az 1,5 m mesa-

feyi korumalı ve en az iki katmanlı ağız ve burun koruması takmalıdır (bu yan-
ınızda getirilmelidir). 
 

5. Tesislerin Dezenfeksiyonu 
- Kullanılan tüm yüzeyler ve malzemeler her çocuktan sonra dezenfekte edilir. 

 
6. Odaların havalandırılması  
- Her çocuktan sonra oda birkaç dakika iyice havalandırılmalıdır. 

 
7. Giriş yasağı 
- Sağlık sertifikası olmayan ve yeterli ağız ve burun koruması olmayan ebeveyn-

ler veya refakatçiler için. 
- Ebeveynler veya refakatçiler için, oda büyüklüğü kişi sayısı için yeterli değilse. 
- Velayet yetkisi olmayan bir kişinin mevcudiyeti ancak yasal vasinin yazılı onayı 

ile ve muayenenin uygun şekilde yürütülmesine engel olmamak kaydıyla 
mümkündür. 

- Muvafakat beyanı muayene gününde hazır bulundurulmalıdır. 


