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Korona 
bilgileri 
ebeveynler ve veliler için 
 

Değerli ebeveynler ve veliler, 

korona döneminde de eğitimi ve bakımı en iyi şekilde yerine getirebilmek için ebeveynler, pedagoglar, 
çocuklar ve gençler arasında iyi bir etkileşim gereklidir. 

Bu broşürdeki cevaplarla belirsizliklerin ortadan kaldırılmalarına katkıda bulunmak ve sizlere çocuk 
yuvalarındaki, kreşlerdeki ve etüt merkezlerindeki güncel koronaya dayalı önlemler hakkında bir genel 
bakışı sunmak istiyoruz. 

Sizlerle birlikte çocuğunuza kriz süresince eşlik etmek istiyoruz.  
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GENEL SORULAR 

Çocuk yuvaları, kreşler ve etüt merkezleri açık mı? Kapatılmaları beklenmeli mi? 
Çocuk yuvaları, kreşler ve etüt merkezleri açık. Eğitim kurumlarının kapatılmaları öngörülmemektedir ve 
sadece gerekçeli münferit durumlarda ilçe idare makamı tarafından gerçekleştirilir. 

Güncel korona önlemleri nasıl düzenlenmiştir? 
Koronaya dayalı önlemler, bir lamba sistemi ile düzenlenmiştir. 

Lamba renklerine ve onlara bağlı önlemlere ilişkin bir genel bakışı nerede bulabilirim? 
Erken çocukluk eğitimine ilişkin korona lambasını, çocuk yuvanızda, kreşinizde, etüt merkezinizde asılı 
olarak bulabilirsiniz. 

Zorunlu çocuk yuvası yılında bulunan çocukların, koronadan dolayı evde kalmalarına izin verilmekte mi? 
Çocuk yuvası zorunluğu mevcuttur. Ancak kırmızı lamba renginde uzak kalmaları mümkündür. 

Tüm geçerli bilgileri vaktinde aldığım nasıl sağlanmaktadır? 
Eğitim kurumunun size her zaman kolayca ulaşabilmesi için güncel iletişim bilgilerinizi ve tedbiren 
 de dijital iletişim imkânlarınızı bildiriniz. 

ÇOCUK EĞİTİMİ VE BAKIM KURUMLARINA GİRİŞ VE ORADA BULUNMA 

Çocuğuma eğitim kurumuna eşlik ederken ya da oradan alırken nelere dikkat etmeliyim? 
Getirme ve alma durumunu sadece giriş alanı ile kısıtlamanız gerekir. İnsanların toplanmalarını önlemek için 
kurumdan tekrar en hızlı şekilde ayrılmanız gerekir. 

Hangi hijyen önlemlerini dikkate almam gerekir? 
Kuruma girişte el dezenfeksiyonuna, bir ağız burun korumasının takılmasına ve mesafenin  
korunmasına (en az bir metre) dikkat edilmelidir. 

Çocuğumun alışmasına iştirak edebilir miyim? 
Evet, çocuklara alıştırma safhasında bugünlerde de bir rehber eşlik etmelidir. Güncel icraya ilişkin ayrıntıları, 
yerinde pedagoglardan temin edebilirsiniz. 

Çocuğuma ne zaman çocuk yuvasına, kreşe veya etüt merkezine eşlik edemem? 
Kendinizi sağlıklı hissetmediğinizde lütfen kesinlikle kuruma gelmeyiniz.  
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ÇOCUK EĞİTİMİ VE BAKIM KURULUŞLARI ZİYARETİ 

Çocuğumun hangi durumda kuruma gelmesine izin verilmemektedir? 
Çocuğunuz kendini hasta hissettiğinde, ateşi yükseldiğinde (37,5 derece ve üstü), solunum sorunları 
yaşadığında (örn. nefes darlığı, yutma şikâyetleri) ve/veya mide ve bağırsak şikâyetleri olduğunda eğitim 
kurumuna gelmesine izin verilmemektedir. 
Çocuğumun sağlığı ile ilgili sorularımda nereden bilgi edinebilirim? 
Belediyenin kurumlarında hasta çocuklar için esas itibariyle hekim hizmetinin açıklamaları geçerlidir. 
Bunları, kurumlarda bulunan el kitabında bulabilirsiniz: 

Çocuk bakımında sağlıklı olmak Bölüm: hasta çocuk 

EVDE KORONA İLE NASIL BAŞ EDİLMELİ 

Çocuk yuvasının, kreşin veya etüt merkezinin korona önlemlerini evde destekleyebilmek  
için neler yapabilirim? 
Hijyen önlemleri (el yıkama vs.), ailevi günlük yaşamınızda da bir rutin haline gelmelidir.  
Çocuğunuza örnek olmanın bilincine sahip olunuz. 

Çocuğum ile güncel korona durumu hakkında konuşmalı mıyım? 
Evet, bu konuyu ele alın. Çocuğunuz ile yaşına uygun bir dilde güncel durum hakkında  
konuşun ve bu esnada mümkün olduğu kadar heyecan yapmayın. 

Çocuğum endişeleniyor, bununla nasıl baş etmeliyim? 
Lütfen çocuğunuzun endişelerini ciddiye alınız. Çocuğunuzu dinleyin ve sorularına karşılık verin.  
Kendimizi korumak için etkin bir şekilde katkıda bulunabileceğimiz güvencesini aktarın. 

Çocuğuma koronavirüsü hakkında uzmanlık bilgileri nasıl aktarabilirim? 
Yaşa uygun uzmanlık bilgilerini çok sayıda medyada bulabilirsiniz (resimli kitaplar, video klipleri vs.).  
Uygun seçenekleri bulabilmeniz için kurumunuzun pedagogları size memnuniyetle yardımcı olacaktır. 

Kendimi ve ailemi olası bir karantina durumuna hazırlayabilir miyim veya hazırlamam gerekir mi? 
Şart konulan bir karantina zamanı, tüm aile için bir meydan okumasıdır. Önleyici düşünceler, bu tür bir 
zamanla olumlu bir şekilde baş edebilmek için faydalıdır. Çocuğunuzu bu zamanda nelerle iyi bir şekilde 
oyalayabileceğinizi iyi düşünün. 

Aile, arkadaşlar, eğitim kurumu vs. ile iletişim imkânları hakkında da hâlihazırda öncesinden düşünülmelidir. 

SORULAR 
Daha fazla sorularınız olursa eğitim kurumunun pedagogları ile iletişime geçiniz. Onlar size mümkün  
oldukça memnuniyetle yardımcı olacaktır veya sizi ilgili yerlere yönlendirecektir. 


