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YAYINCILIK

Okullarda COVİD 19 Önlemlerine Destek Veriyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından birlikte hazırlanan ve uygulamaya 
konulan EĞİTİM KURUMLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ENFEKSİYON ÖNLEME 
KONTROL KILAVUZU gereği okullarda sınıf ve diğer toplu bulunulan yerler ile WC ve diğer genel kullanım 
yerlerine asılması ZORUNLU olan bazı afişleri bastırdık.

170 gr. kuşe kağıda basılı olan afişler, yayınevimizden kitaplarını temin eden okullarımıza ÜCRETSİZ 
gönderilecektir. Bu afişleri sert plakaya (Chart) uygulamak isteyenlere bedeli karşılığı yardımcı olunacaktır.

6’ lı set halindeki afişlerimizin her biri 5 er adet olmak üzere toplam 30 adet set halinde sunulacaktır.

Ayrıca EL DEZENFEKTAN STANDI konusunda ihtiyacı olan okullarımıza ekonomik ürün sunmaktayız. 

Görüntüsü için ve detay bilgi için www.songuryayincilik.com sitemizi ziyaret ediniz.
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KORONAVİRÜS
RİSKİNE 

KARȘI14
Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
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Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.   

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin. 

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin. 
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Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Bulunduğunuz ortamları 
sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.   

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.   

KURAL

ELLERİN YIKANMASI TEKNİĞİ
(Dünya Sağlık Teşkilatı Normlarına Göre)

ELLERİNİZİ 20-30 SANİYE SÜRE İLE YIKAYINIZ.
ELLERİNİZİ YIKARKEN SU TASARRUFUNA DA DİKKAT EDİNİZ.

WASH HANDS WHEN VISIBLY SOILED! OTHERWISE, USE HANDRUB 
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Ellerinizi su ile ıslatınız.

Ellerinizi tek kullanımlık bir 
kağıt havlu ile kurulayınız.

Baş parmaklarınızı diğer 
elinizin avucuna alarak 

ovunuz.

Bir elinizi diğer elinizin dışına 
gelecek şekilde birleştirin ve 
parmak aralarınızı ovunuz.

Tüm el yüzeyine yetecek 
kadar avuç içine sıvı sabun 

dökünüz.

Kullandığınız kağıt havluyu 
musluğu kapatmak için 

kullanınız.

Parmak uçlarınızı 
birleştirerek diğer elinizin 

avuç içinde ovalayınız.

Avuç içlerinizi birleştirerek 
parmak aralarınızı ovunuz.

Avuç içlerini birbirine sürterek 
sabunu köpürtünüz.

Kuruduktan sonra elleriniz 
artık temizdir.

Ellerinizi iyice durulayınız.

Avuç içlerinizi birbirine 
bakacak şekilde 

parmaklarınızı birbirine 
kenetleyiniz ve ovunuz.

KORONAVİRÜS’Ü 
TEDBİRLER 
YENER.

Maskeni 
doğru tak.

Mesafeni 
koru.

Ellerini 
sık sık yıka.

Elinle yüzüne 
dokunma.

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KİŞİSEL  HİJYEN TEDBİRLERİ  İLE
KO R O N AV İ R Ü S ’ E  G E Ç İ T  YO K .

Zorunlu olmadıkça ortak kullanılan 
yüzeylere dokunmayın.

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

Ellerinizle yüzünüze dokunmamaya 
özen gösterin.

 
ORTAK ALANLARDA 
KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT  
KİSİSEL HİJYEN 
KURALLARINA UYALIM.

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca 
sabunla ovarak yıkayın.

VİRÜSTEN
KORUNMAK

ELİMİZDE

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 
MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ, 
BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ

YAKIN TEMASTAN 
KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE 
SÜREYLE SU VE NORMAL 
SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 

OLABİLDİĞİNCE UZAK 
DURULMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI 
DURUMLARDA ALKOL 

İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ 
KULLANILMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

3-4
ADIM

ELLERİN ANTİSEPTİK İLE TEMİZLENMESİ
(Dünya Sağlık Teşkilatı Normlarına Göre)

ELLERİNİZİ 20-30 SANİYE SÜRE İLE
TEMİZLEYİNİZ.
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Avucunuza ellerinizin tüm yüzeyine yetecek miktarda 
antiseptik maddeyi dökün;

Avuç içlerinizi karşılıklı 
ovalayın;

Bir elinizin içini diğer 
elinizin dışına gelecek 

şekilde birleştirin ve parmak 
aralarını ovalıyın;

Baş parmaklarınızı 
diğer elinizin avucuyla 

kavrayarak ovun;

Avuç içlerinizi birleştirerek 
parmak aralarını ovalayın;

Parmak uçlarınızı 
birleştirerek diğer elinizin 

avuç içinde ovalayın;

Avuç içleriniz birbirine 
bakacak şekilde 

parmaklarınızı ters yönde 
kenetleyin ve ovalayın;

Kuruduktan sonra 
elleriniz artık temizdir.


