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Yuvalarda  insanlar arasında çok yakın temas vardır  ve  enfeksiyöz ajanlar daha 

kolay yayılır.  Bulaşıcı hastalıkların yayılımını engellemek için önerilen politika ve 

işlemler hem evde,  hem de yuvada dikkatli şekilde uygulanmalıdır;  çünkü insanlar 

hastalık semptomlarını göstermeden  önce enfeksiyonu diğer insanlara bulaştırabilir,  

kendileri hastalanmadan infeksiyöz ajanlar taşıyabilir ve yayabilir. 

  

Enfeksiyon kontrolü için ebeveyn ve yuva çalışanlarının ortaklaşa çalışma yapmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle Yuvada enfeksiyon hastalıklarından korunma ile ilgili 

aşağıdaki soru/yanıt şeklinde bilgilendirme hazırlanmıştır.  Alınacak önlemler ile 

birçok enfeksiyon hastalığı kolaylıkla engellenebilinir. 

 

Yuva çocukları enfeksiyonlara neden daha duyarlıdırlar? 

 
1. Çocuklar, toplumda sık görülen enfeksiyon etkenleri ile henüz karşılaşmamışlardır 

ve yeterince bağışık değillerdir. 

2. Etkeni vücutlarında kolayca barındırırlar ve yakın temas eğilimi nedeniyle bir 

çocuktan diğerine daha kolay yayabilirler. 

3. Enfeksiyonları azaltıcı el ve tuvalet  temizliği henüz yerleşmemiştir. 
4.Çevresel cisimler ile oral temas (ağız teması) sıktır. 

 

Yuva çocuklarında enfeksiyonun engellenmesinde hangi faktörler önemlidir? 
 

1.Görevlilerin hijyen eğitimi ve aşı durumları.  

2.Yuvadaki çevresel faktörler. Lavobolar uygun sayıda olmalıdır. Tuvaletlerin gıda 

hazırlanan bölgelerden ayrı olması gerekir. 

3.Yiyecek maddeleri ile ilgili işlemler. 

4.Çocukların yaşı ve aşılanma durumları. 

5.Bakıcı/çocuk oranı. Bakıcıların, çocukların yaş gruplarına göre ayrılması ve her bir 

grupla ayrı kişinin ilgilenmesi bakterilerin yayılımını azaltır. 

6.Çocuk başına düşen alan ve etkinlik alanları. Çocukların uyku odasında bir çocuğa 

iki metrekare alan, 6 m
3
 hava olmalıdır. 

7. Çocuklar için kullanılan antimikrobiyal ajanların (antibiyotiklerin)  kullanım 

sıklığı. 
 

 

Yuvada bulaşma olasılığı olan hastalıklar ve bulaşma yolları nelerdir? 
 
Bakteri, virüs, parazit  ve mantarlar enfeksiyon etkeni olabilirler. Bu etkenlerin geçiş 
şekli bilindiği takdirde koruma için önlemler daha kolay alınır. Tabloda geçiş yolları 

ve en sık görülen enfeksiyon etkenleri özetlenmiştir. 
 

 

 

 
 

Geçiş yolu Bakteri Virüs Diğer 

Fekal-oral yol 

(dışkı- ağız 

Escherichia coli 

Salmonella 

Adenovirus 

Astrovirus 

Kıl kurdu 

Giardia lamblia 
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yoluyla) Shigella 

Campylobacter 

Clostridium 

Enterovirüs 

Hepatit A 

Rotavirüs 

Çocuk felci 

Cryptosporidium  

Solunum yolu Boğmaca 

Hemophilus influenza 

Tüberküloz 

Menejit 

Streptococcus pneumoniae 

Grup A streptokok 

Difteri 

Adenovirus 

İnfluenza 

virus 

Kızamık 

Kabakulak 

Parainfluenza 

Parvovirüs 

RSV 

Rhinovirüs 

Kızamıkçık 

Su çiçeği 

 

Değme ile Grup A streptokok 

Staphylococcus aureus 

Herpes  

Su çiçeği 
Konjunktivit 

Uyuz 

Bit 

Barsak kurdu 

Kan,idrar,salya 

ile temas 

 Sitomegali 

Herpes 

 

Kan ile  HepatitB,C 

HİV 

 

 

Yuvada görülen bir enfeksiyonun diğer çocuklara geçmemesi için neler yapılır ? 
 

1.Bazı durumlarda sağlam çocuklara antimikrobiyal tedavi ya da profilaksi uygulanır. 

2.Olanak var ise sağlam çocukların aşılanması sağlanır. 

3.Hasta çocuğun yuvadan uzaklaştırılması gerekir. 

4.Yeni girişler sonlandırılır. 

5.Enfeksiyon yaygın ve ciddi ise yuvanın bir süre kapatılması  uygundur. 

 

Enfeksiyonları azaltmak için ne gibi genel önlemler alınabilinir? 
 

1.Çocuk ve çalışanların periyodik sağlık kayıt ve aşılamalarının izlenmesi 

2.Tuvalet temizliği ve eğitiminin kontrolü 

3.El hijyen işlemlerinin kontrolü 

4.Çevre temizliğinin sağlanması 

5.Çocuk ve çalışanların  hijyenlerinin kontrolü 

6.Yiyecek temizliği ve işlemlerin kontrolü 

7.Hastalık raporlarının tutulması 

8.Ev hayvanı varsa bunların kontrolü 

9. Ebeveynlerin çocuklarının akut ya da süregen hastalıkları ve kullandıkları ilaçlar 

konusunda bilgi vermeleri 

10.Ailelerin hasta çocuğu yuvaya getirme konusunda ısrarcı olmaması. 

 

 
 

Hangi durumlarda hasta çocuğun yuvadan uzaklaştırılması gerekir? 
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Hafif ve orta solunum yolu enfeksiyonlarında çocuğun uzaklaştırılmasına gerek 

yoktur. Bu hastalıklarda bulaşma asemptomatik denilen bulguların henüz çıkmadığı 
dönemde olmaktadır. Hijyenik önlemlerin alınması bulaşmayı engellemeye yeterli 

olur. 

Şu durumlarda uzaklaştırılma önerilir: 

1. Çocuğun günlük program etkinliklerine katılmasın engelleyen durumlarda 

2. Çocuğun bakım ihtiyacı  personelin diğer çocuklara bakımını engellemesine yol 

açacak kadar fazla olursa 

3. Ciddi hastalık bulgusu olan durumlardan biri söz konusu ise: ateş, halsizlik, 

huzursuzluk, sürekli ağlama,  zor nefes alma ve benzer önemli hastalık bulguları 

4. Kan ya da müküs içeren ishal 

5. Dizanteri ya da toksin yapan E.Coli ishalleri. Bu durumlarda ishal geçip iki kültür 

sonucu bu bakteriler görülmeyene kadar  

6. Bir gün içinde iki ve üzeri kusma olursa 

7. Ağızda yara ve salya akışı artışı 
8. Ateşin eşlik ettiği ya da farklılık gösteren deri kızarıklarında 

9. İltihaplı konjunktivitlerde 

10. Tüberkülozda (doktor bulaşma olmadığını belirtinceye kadar) 

11. Deride iltihabi yara (impetigo). Tedavi başladıktan 24 saat sonraya kadar 

12. Streptokok farenjiti. Tedaviye başladıktan 24 saat sonraya kadar 

13. Uyuz. İlk tedavi yapılıncaya kadar 

14. Bit. Tedavi yapılıncaya kadar 

15. Su çiçeği. Tüm lezyonlar kuruyup, kabuklanıncaya kadar (genellikle döküntüden 

6 gün sonraya kadar) 

16. Boğmaca. 14 gün sürecek antibiyotik tedavisinin ilk 5 günü dolduktan sonraya 

kadar. 

17. Kabakulak. Tükürük bezlerinin şişmesinden 9 gün sonraya kadar 

18. Kızamık. Döküntüden 4 gün sonraya kadar 

19. Hepatit A. Hastalığın ya da sarılığın ortaya çıkışından 1 hafta sonraya kadar. 

 

Hangi  hastalıklarda çocuğun yuvadan uzaklaştırılması gerekli olmaz? 
 

1. Pürülan akıntı olmayan konjunktivit. Konjunktiva pembe renkli, akıntı berraktır ve 

ateş yoktur.  

2. Ateşsiz deri kızarıklığı 
3. Parvovirüs enfeksiyonu 

4. Sitomegalivirüs enfeksiyonu 

5. Kronik Hepatit B enfeksiyonu (HbsAg taşıyıcısı, ısırma, generalize dermatit veya 

kanama problemi olmadığı sürece). 

6. HİV enfeksiyonu (HİV enfeksiyonlu kişi için eksüdatif cilt lezyonu veya diğer 

vücut sekresyonları ile temas olanak sağlayacak durumu olmadığı sürece). 

HİV ve kronik hepatit B enfeksiyonlu çocukların ısırma huyu var ise yuvaya 

alınmamalı ve bu davranışı değiştirilmeye çalışılarak,  çocuk ısırma huyundan 

vazgeçtikten sonra kreşe alınmalıdır. 

Hepatit B taşıyıcısı olduğu bilinen bir çocuk varsa personel ve diğer çocuklar 

aşılanmalıdır. 

 

 

 

El yıkama neden çok önemlidir? 
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Organizmayla bulaşmış eşya veya materyallerin ellendikten sonra elin göz ve ağıza 

götürülmesiyle enfeksiyon gerçekleşir.  Bu nedenle el yıkama yayılımı engellemek 

için çok önemlidir ve mukozalarla temas ettirilmesi veya mukozadan mukozaya temas 

sonucu bulaşan birçok enfeksiyon etkeni vardır.  Nezle,  kızamık,  kabakulak,  

kızamıkçık,  menenjit gibi birçok önemli hastalık bu yol ile geçer. El, mukoza yolu ile 

yayılan bakteri ve virüsler için en önemli yayılım şeklidir. 

 

Eller ne zaman yıkanmalıdır? 
 

Çocuk Bakıcı 

Yuvaya gelir gelmez Yuvaya gelir gelmez 

Yemekten önce ve sonra Gıdalara ellemeden, süt hazırlamadan ve 

çocukları beslemeden önce 

Tuvalete girdikten veya bezi değiştikten 

sonra 

Tuvalete girdikten sonra,  

Çocukların tuvalete girmesine yardımcı 

olduktan ve bez değiştikten sonra 

Eller görünür şekilde kirli olduğu zaman Eller görünür şekilde kirli olduğu zaman 

ve temizlik yapıldıktan sonra 

Hayvan veya hayvanlara ait eşyalar 

ellendikten sonra 

Hayvan veya hayvanlara ait eşyalar 

ellendikten sonra 

Eve gitmeden önce Eve gitmeden önce 

Çocuklara veya kendine ilaç kullanmadan 

önce 

 

 

Eller nasıl yıkanmalıdır? 
 

1. Ilık, akan su altında ve tercihan sıvı sabunla 

2. El ıslatıldıktan sonra sabun konulup bol köpürtülerek eller ovalanmalı,  parmak 

araları, tırnak yatakları,  el sırtı ve ayası da ovulmalı (en az 15 saniye) 

3. Ilık akan suyla durulanmalı 

4. Kağıt havlu ile el kurulanmalı ve çeşme başı bununla kapatılmalı ve sonra pedallı 

bir plastik kaba atılmalı 

 

Yuvada enfeksiyon oluşmasın azaltabilen özgün uygulamalar nelerdir? 
 

1. Her yuva yönetiminin çocuk ve çalışanlarının hastalık durumunda yapmaları 

gerekenler için belli YAZILI KURALLARI olmalıdır. 

2. Tuvalet bölgesi ve burada kullanılan araçlar sağlıklı koşullar altında 

bulundurulmalı. 

3. Çocuklara uygun boyda yapılmış tuvaletler kullanılmalı, temizlenerek, çamaşır 
suyu ile dezenfekte edilmelidir. 

4. Bez değiştirilen yüzeyler su sızdırmaz olmalı ve her kullanımdan sonra 

temizlenmelidir veya her temizlemeden sonra atılacak kağıtlar ile örtülmelidir. 

5.Bez değiştirmede uygulanacak işlemler bez değiştirilen yerlerde YAZILI olarak 

bulunmalıdır. Bezler kapaklı muhafaza yerlerine atılmalıdır. 

6.Bez değiştirme bölgesi asla gıda hazırlanan bölgelere yakın olmamalıdır. 

7.El yıkama ile ilgili yazılı kurallar olmalıdır. Her bez değiştirme yeri ve tuvalet 

bölgesinde el yıkama için lavabo olmalı ve bunlar hergün yıkanarak dezenfekte 

edilmelidir. Çocuklar lavabolara,  sabun ve kağıt havluya ulaşabilmelidir. Yuva 
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personelinin viral enfeksiyonların yayılımı ve el yıkama konusunda eğitilmesinden 

sonra enfeksiyon oranında önemli azalma sağlanır. 

8.Çocuklar ve çalışanların YAZILI TEMİZLİK UYGULAMASI olmalıdır. 

9.Çevrenin sağlık kurallarına uygun olması için belirlenen politika ve önlemler 

YAZILI olarak belirtilmelidir (yer temizliği dezenfeksiyonu, oyun masaları, kan veya 

vücut sıvılarının temizliği ve dezenfeksiyonunun nasıl yapılacağı gibi) 

10.Uyku için kullanılan araçlar tek çocuğa kullanılmalı. Başka çocuğa ancak 

temizlendikten sonra kullanılmalıdır. 

11.Çocuğun ağzına sokabileceği oyuncaklar ve diğer salgılar ile bulaşan yerler 

temizlenmeli, dezenfekte edilmeli, 3 yaş altındaki çocuk grubunda hergün, büyük yaş 
gruplarında haftada bir oyuncaklar temizlenip dezenfekte edilmelidir. Yumuşak ve 

yıkanamayan oyuncaklar bulundurulmamalıdır. 

12.Gıdalar güvenli ve dikkatli şekilde muhafaza edilmeli, gıda hazırlanması ve 

yenilmesinde kullanılan masalar öncesi ve sonrası temizlenmelidir. Gıdalar 

elenmeden eller muhakkak sabunla yıkanmalıdır. Bebek bezi değiştiren personel gıda 

hazırlama işinde çalışmamalıdır. 

13.Çocukların aşılama durumunu gösteren aşı karneleri olmalı ve bunlar izlenmelidir. 

Çalışanların da hastalık ve immünizasyon durumunu belgeleyen kayıtların olmas ve 

bunların kontrolü gereklidir. Çalışanların özellikle bazı aşıları muhakkak kontrol 

edilmeli ve gerekirse aşılanmalıdır. 

İnfluenza aşısı: tüm çalışanlara yapılmalıdır. 

MMR:1955 ten sonra doğanların immünizasyon durumu bilinmeyenlere 1 ay ara ile 2 

doz yapılmalıdır. 

Td: Çocukluk çağında 3 doz ve son 10 yılda tekrar doz yapılmış olmalıdır. 

Su çiçeği ve Hepatit A aşıları da bir ay ile 2 doz yapılmalıdır. 

Hepatit B aşısı önerilebilinir. 

14.Her çocuğun sağlık durumu kalifiye bir kurum çalışanı tarafından hergün girişte ve 

gün boyunca kontrol edilmelidir. Ayrıca ailenin, bu kişiyi çocukları ile ilgili akut, 

kronik hastalıklar, ilaç kullanımı ve immünizasyon durumu açısından bilgilendirmesi 

konusunda birliktelik sağlaması amaçlanmalıdır. 

15.Her yuvanın bir sağlık konsültanı olmalı ve bu koruyucu önlem ve kontrol 

prensiplerinin yazılı olarak duyurulmasını programlamalı ve çocuk, aile ve personele 

sağlık eğitimi vermelidir. 

16.Resmi sağlık kuruluşları (il sağlık müdürlüğü) bulaşıcı hastalıklardan (çocuk veya 

personel) haberdar edilmelidir. 

 

 

Velilere yuvada enfeksiyonun engellenmesi konusunda düşen görevler nelerdir? 
 

1.Birçok enfeksiyon hastalığı aşı ile engellenebilinir. Aşıların tamam olması 

sağlanmalıdır. 

2.Ateş, ishal, kusma, zor nefes alma, vücudunda döküntü gibi yakınmaları olan 

çocuklar yuvaya getirilmemeli, doktora başvurulmalıdır. 

3.Evde el yıkama alışkanlığına önem verilmelidir. 

4.Çocukta evde fark edilen küçük sağlık problemleri hakkında dahi yuva görevlilerine 

bilgi verilmelidir.  

 


