
 
 
 
 
 
 

  
Anaokulu öğrencilerinin ebeveynleri için bilgi  
 
Norveç’te anaokulları kapanmadan önce, anaokullarındaki çocuklar arasında kayda geçmiş bir 
enfeksiyon salgını görülmedi. Norveç’te ve dünyanın geri kalanında, yetişkinlere kıyasla çok az 
çocukta enfeksiyon görüldü. Şu ana kadar, çocuklar ve ergenlerde ciddi koronavirüs hastalık 
riskinin çok düşük olduğu gözlemlendi. Bu risk, grip ve RS virüsü gibi çocuklarda görülebilecek 
diğer solunum yolları hastalıklarından daha azdır. 

Anaokuluna devam etmek çocuklar için güvenli mi 

Enfeksiyonları sınırlamak için anaokulunda bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Enfeksiyon kontrolünü 
iyi bir şekilde sağlamak için önümüzdeki dönemde daha da dikkatli olacağız. Bunu yapmak için 
hepimizin çaba göstermesi ve yeni tavsiyeleri uygulaması gerekmektedir. Anaokulunda özellikle 
aşağıdaki hususlara dikkat edeceğiz: 
 

• Ellerin yıkanması ve çocukların doğru el yıkama alışkanlığı kazanması için takibi 
• Anaokulundaki hijyen koşullarının iyi seviyede olması 
• Oyuncakların düzenli olarak yıkanması 
• Gelecekte çocuklarla dışarıda daha fazla zaman geçirmek 
• Kadrolu çalışan başına düşen çocuk gruplarının daha küçük olması. 

Anaokulu çocukların bakımını yapmaya devam edecektir  

Çocukların fiziksel bakım ihtiyaçlarını yine karşılayacağız ve tüm çocukların kendilerini 
anaokulunda güvende hissetmelerini, aidiyet duymalarını ve sağlıklı olmalarını sağlayacağız. 
Rahatlama ve huzur çocuklar için hep önemlidir. 

Çocuğunuz kendisini iyi hissetmiyorsa 

Çocuğunuzda hafif de olsa hastalık semptomları varsa anaokuluna gelmemelisiniz. 
Semptomların tamamının geçmesinden sonra en az bir gün süreyle çocuğun evde kalması 
özellikle şu anda çok önemlidir. Solunum yolu hastalığı semptomları olan ebeveynler çocukları 
anaokuluna getirmemeli veya anaokulundan almamalıdır. Ebeveynlerden veya hane halkından 
birine koronavirüs tanısı konursa, siz de anaokuluna gelmeyin. 

Çocuk anaokulundayken kendisini hasta hissederse en kısa süre içinde çocuğu almanız gerekir. 

Ebeveynler tercihen anaokulunun içine girmemelidir  

Mümkün olduğunca çocuklarınızı anaokulunun dışında karşılamaya çalışırız. Çocuklar 
anaokuluna geldiklerinde, dış mekân için uygun kıyafetler giymiş olmalıdırlar. 

Evden oyuncak getirmeyin 

Çocuklar evden kendi oyuncaklarını getirmemelidir. Çocuğunuzun birlikte uyuduğu bir oyuncağı 
varsa yanınızda getirebilirsiniz. Ancak, bu oyuncağın anaokulundaki diğer çocuklarla 
paylaşılmaması çok önemlidir. 

Ellerin yıkanması evde olduğu kadar anaokulunda da önemlidir. Ellerinizi anaokuluna gelmeden 
önce ve eve varır varmaz yıkayın. 



 
 
 
 
Çocukların boş zamanlarında diğer çocuklarla zaman geçirmelerini ve tercihan dışarıda 
oynamalarını teşvik ediyoruz. 
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