YAYINCILIK

Mesleki Teknik Anadolu Liseleri
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanları
Sayın idareci ve meslek öğretmenlerine;
Covid19 pandemi kaynaklı nedenlerden ötürü 2020 yılı tüm dünya
insanlığı için kabus gibi bir yıl oldu. Her alanda olduğu gibi eğitim
sistemimizde de etkisi halen de sürmektedir.
Yaşamın her ortamında ortaya çıkan yeni normaller, eğitim hayatında
da yeni normallerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Önümüzdeki öğretim
dönemlerinde de ne olacağı konusunda açık bir kestirimde bulunmak
zorlaşmıştır. Ancak; “eğitimin devam ettiği toplumlar dinamiktir”
gerçeğinden hareketle öğrenci -öğretmen-okul –ders- kitap gibi
eğitimin öncelikli öğelerinden “kitap” diğerlerinden daha az önemsiz
olmayan bir konuda okullarımıza “çözüm ortağı” olma irademizi
takdirlerinize sunuyoruz.
Yeni öğretim yılı için hazırlamış olduğumuz yayınlarımızı tanıtan
bu kataloğumuzda meslek dersleri modül ve kaynak kitaplarımız
yer almaktadır. Modül ve kaynak kitaplarımız, meslek dersleri
öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda
geliştirilip düzenlenmiştir. Geçmişte değişik matbaalarda bastırdığımız
kitaplarımızı bu öğretim yılında kendimize ait Web - Matbaa
Tesislerimizde hazırlayıp hizmetinize sunmaktayız.
Değişen programlara göre yayın oluşturma çalışmalarımız
sürmektedir. Lütfen bizimle takipte kalınız.
29 yıldır aynı heyecan ve azimle yerine getirmekte olduğumuz Meslek
Dersleri Yayıncılığı siz sayın hocalarımızın desteği ile daha ileriye
taşımaya kararlıyız. Ülkemizin mesleki insangücü eğitimine katkı
sağlayan, siz değerli eğitimci ve öğretmenlerin takdirleri ile daha
iyi yayınlar yapacağımıza olan inancımız tamdır. Yeni öğretim yılının
siz sayın hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize sağlık, başarı ve
mutluluklar getirmesini dileriz.

İlgiyle, bilgiyle, sevgiyle...
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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ /
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI KİTAP LİSTESİ
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DERS - MODÜL KİTABI ADI
Mesleki Gelişim
Çocuk gelişimi
Anne - Çocuk Sağlığı
Çocuk Ruh Sağlığı
Erken Çocukluk ve Özel Eğitim Kurumları
Dramatik Etkinlikler
Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma
Yetersizlik Türleri ve Eğitimi
Erken Çocuklukta Program
Özel Eğitimde Program

11
12
13
14

Erken Çocuklukta Özbakım
Özel Eğitimde Özbakım
Oyun ve oyuncak
Çocukla iletişim

KİTAP KODU
ALM-07
CGE-01
CGE-02
CGE-03
CGE-04
CGE-05
CGE-06
CGE-07
CGE-08
CGE-09
CGE-10
CGE-11
CGE-12
CGE-13

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELİ
HASTA VE YAŞLI BAKIM ALANI KİTAP LİSTESİ
KİTAP KODU

Yayın
Durumu

Mesleki Gelişim

ALM-07

Modül

10

Anatomi ve Fizyoloji

ALM-01

Modül

10

Kişisel Bakım

HYB-01

Modül

4

10

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

ALM-05

Modül

5

10

Beslenme

HM-20

Modül

6

10

Oﬁs Programları

HM-21

Modül

7

10

Meslek Etiği

HYB-02

Modül

8

10

İlk Yardım

HM-25

Modül

SIRA

SINIF

1

9

2
3

DERS ADI

9

11

Aktif Yaşlanma

HYB-03

Modül

10

11

Bakım Teknikleri

HYB-04

Modül

11

11

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma

HYB-05

Modül

12

11

Rehabilitasyon

HYB-06

Modül

13

11

Hastalıklar Bilgisi

HYB-07

Modül

14

11

Temel İlaç Bilgisi

HM-31

Modül

15

11

Tıbbi Terminoloji

HYB-09

Modül

16

11

Sağlık Psikolojisi

ALM-06

17

Anatomi Atlası

Modül
KAYNAK
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1- MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ (Kaynak Kitap)
KAYNAK KİTAP; 2020 Mart ayında yapılan değişiklimle
içerik ve kapsamı değiştirilen mesleki gelişim dersi MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ olarak 2020-2021 öğretim yılından okutulması kararlaştırılmıştır. Alanla ilgili düzenlenen ÇERÇEVE
ÖĞRETİM PROGRAMI nda yer alan öğrenme birimleri, konular
ve kazanımlar gözetilerek düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin
okuldan e ve öğretmenden uzak olarak işlemek durumunda
olacağı bu dersin düzenlenme biçimi, kendi kendine METİNDEN ÖĞRENME YÖNTEMİ ile kazanımları elde edebilmesi yönündedir. Öğretmenlerimizin bu dersi uzaktan sunabilmesi
için power point PPS sunumları da hazırlanmaktadır. Kitabın
içeriği sağlık hizmetleri, hasta yaşlı hizmetleri ve çocuk gelişimi alanlarında okuyan öğrencilere mesleki motivasyon kazandırılmasında yabancı düşmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

2- ÇOCUK GELİŞİMİ
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10.
Sınıfta, haftada 5 saat okutulmakta olup alan ortak derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 7 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır.
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü çok fazla sayfa içerdiğinden, (380 sayfa) bu metin içeriğine dokunmadan kitapta
bulunan boş alanları ve sayfaların azaltılarak kitap yaklaşık
olarak 270 sayfada toplanmaya çalışılmıştır. Modül kitabımız
İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz
konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de
hazırlanmış olup, öğretmenlerimizin derslerini dana etkin bir
şekilde işlemelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi
ile birlikte gönderilecek öğretmen örneği ekinde Power Point
ortamındaki sunumlar CD ile gönderilecektir.
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3- ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10.
Sınıfta, haftada 3 saat okutulmakta olup, alan ortak derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 4 modül halinde düzenlenen
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 185 sayfayı bulmaktadır. Bu
metin içeriğine dokunmadan kitapta bulunan boş alanları ve
sayfaların azaltılarak kitap yaklaşık olarak yaklaşık 272 sayfaya sığdırılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin
power point sunum setleri de hazırlanmış olup, öğretmenlerimizin derslerini dana etkin bir şekilde işlemelerine imkan
sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD
ile gönderilecektir.

4- ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10.
Sınıfta, haftada 2 saat okutulmakta olup, alan ortak derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 3 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır.
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 148 sayfadır. Bu metin
içeriğine dokunmadan kitapta bulunan boş alanları ve sayfaların azaltılarak kitap yaklaşık olarak yaklaşık 112 sayfaya
sığdırılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin
power point sunum setleri de hazırlanmış olup kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek öğretmen örneği ekinde Power
Point ortamındaki sunumlar CD ile gönderilecektir.
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5- ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM
KURUMLARI
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10.
Sınıfta, haftada 2 saat okutulmakta olup, alan ortak derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 123 sayfadır. Bu metin içeriğine
dokunmadan kitapta bulunan boş alanları ve sayfaların azaltılarak kitap yaklaşık olarak yaklaşık 112 sayfaya sığdırılmıştır.
Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin
derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz
öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar
CD de yer almaktadır.

6- DRAMATİK ETKİNLİKLER
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 10.
Sınıfta, haftada 2 saat okutulmakta olup, alan ortak derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır.
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 88 sayfadır. Bu metin
içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı şekilde baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen
okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu
derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel
ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.
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7- YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken çocukluk eğitimi dal dersi olup, 11. sınıfta, haftada 6 saat okutulmaktadır.
Söz konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 403 sayfadır. Bu metin içeriğine
dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan
ve sayfalar değerlendirilerek 304 sayfaya sığacak şekilde baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin
power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine
imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki
sunumlar CD de yer almaktadır.

8- ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken çocukluk eğitimi dal dersi olup, 11. sınıfta, haftada 10 saat okutulmaktadır. Söz konusu dersin toplam 8 modül bulunmaktadır. Bu
modüllerin hepsi yayınlanmıştır. Yayınlanan modüller tek bir
kitap halinde basılmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modüllerin içeriği toplamı 460 sayfadır. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan
ve sayfalar değerlendirilerek 370 sayfaya sığacak şekilde
baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece
öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte
gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.
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9- ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin erken çocukluk eğitimi dal dersi olup, 11. sınıfta, haftada 3 saat okutulmaktadır.
Söz konusu dersin toplam 2 modül bulunmaktadır. Bu modüllerin hepsi yayınlanmıştır. Yayınlanan modüller tek bir kitap
halinde baskıya hazırlanacaktır. Eksik olan modül basıldığında
ayrıca ek olarak gönderilecektir. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan
modüllerin içeriği toplamı 148 sayfadır. Bu metin içeriğine
dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan boş alan
ve sayfalar değerlendirilerek 128 sayfaya sığacak şekilde baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin
power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine
imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki
sunumlar CD de yer almaktadır.

10- OYUN VE OYUNCAK
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 11.
Sınıfta, haftada 2 saat okutulmakta olup, ortak dal derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 3 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır.
Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modülü 282 sayfadır. Bu metin
içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı içerikle yaklaşık 220 sayfaya sığacak şekilde baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek
olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin
power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte
gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.
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11- ÇOCUKLA İLETİŞİM
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin her iki dalında da 11.
Sınıfta, haftada 2 saat okutulmakta olup, ortak dal derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 96 sayfadır. Bu metin içeriğine
dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı içerikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza
örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece
öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte
gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.

12- ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında 11.
Sınıfta, haftada 3 saat okutulmakta olup, dal derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 2 modül halinde düzenlenen
modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin
MEGEP ‘te yayınlanan modülü 130 sayfadır. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı
içerikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait
modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup,
böylece öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili
işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile
birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power
Point ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.
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13- ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında,
11. Sınıfta, haftada 10 saat okutulmakta olup, dal derslerindendir. Söz konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen
modüllerinin 3 modülü hariç diğerleri MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP ‘te yayınlanan modüllerinin toplamı 283 sayfadır. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan aynı içerikle diğer modüllerin
yayınlanması öğretim yılı başına kadar beklenecektir. Baskısı
yapılmadığı takdirde mevcut modüller basılarak tek kitap halinde gönderilebilecektir. Modül kitabımız İsteyen okullarımıza
örnek olarak gönderilebilecektir. Söz konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de hazırlanmış olup, böylece
öğretmenlerimizin derslerini daha görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte
gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point
ortamındaki sunumlar CD de yer almaktadır.

14- YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİMİ
Bu ders, Çocuk Gelişimi ve eğitimin özel eğitim dalında,
haftada 7 saat okutulmakta olup, dal derslerindendir. Söz
konusu dersin toplam 9 modül halinde düzenlenen modüllerinin tümü MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Dersin MEGEP
‘te yayınlanan modülü 375 sayfadır. Bu metin içeriğine dokunmadan ve de herhangi bir değişiklik yapmadan yaklaşık
280 sayfayı bulan içerikle baskısı yapılmıştır. Modül kitabımız
İsteyen okullarımıza örnek olarak gönderilebilecektir. Söz
konusu derse ait modüllerin power point sunum setleri de
hazırlanmış olup, böylece öğretmenlerimizin derslerini daha
görsel ve etkili işleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Kitabın siparişi ile birlikte gönderilecek ücretsiz öğretmen örneği ekinde Power Point ortamındaki sunumlar CD de yer
almaktadır.
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EL DEZENFEKSİYON
STANDI

UZAKTAN ATEŞ
ÖLÇER

HİJYENİK MASKE

COVİD 19 AFİŞ SETİ

14

KORONAVİRÜS
RİSKİNE
KARȘI

KURAL

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

1

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

8

Bulunduğunuz ortamları
sık sık havalandırın.

2

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

9

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.

3

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

10

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

4

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının.

11

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

5

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

12

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın.

6

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin.

13

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

7

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin.

14

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

KORONAVİRÜS
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

1 - (50x70 cm)

How
to
Handwash?
ELLERİN
TEKNİĞİ
How
to YIKANMASI
Handwash?
How
How to
to Handwash?
Handwash?
WASH HANDS WHEN VISIBLY SOILED! OTHERWISE, USE HANDRUB

(Dünya Sağlık Teşkilatı Normlarına Göre)
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Ellerinizi su ile ıslatınız.

Bir elinizi diğer elinizin dışına

kadar avuç içine sıvı sabun
dökünüz.

Avuç içlerinizi birleştirerek

sabunu köpürtünüz.

Avuç içlerinizi birbirine
bakacak şekilde
parmaklarınızı birbirine
kenetleyiniz ve ovunuz.

7parmak aralarınızı ovunuz.
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parmaklarınızı diğer
9 Baş
elinizin avucuna alarak
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Parmak uçlarınızı
10birleştirerek
diğer elinizin
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11 Ellerinizi iyice durulayınız.
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Ellerinizi tek kullanımlık bir
kağıt havlu ile kurulayınız.

avuç içinde ovalayınız.

Kullandığınız kağıt havluyu
musluğu kapatmak için
kullanınız.

VİRÜSTEN
KORUNMAK
ELİMİZDE

Maskeni
doğru tak.
Mesafeni
koru.

3-4
ADIM
TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ
YAKIN TEMASTAN
KAÇINILMALIDIR.

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN
TEK KULLANIMLIK KAĞIT
MENDİLLE KAPATILMALIDIR.
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ
KISMI KULLANILMALIDIR.

KALABALIK
ORTAMLARDAN
OLABİLDİĞİNCE UZAK
DURULMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

Ellerini
sık sık yıka.

Elinle yüzüne
dokunma.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ,
BURUN VE GÖZLERE
DOKUNULMAMALIDIR.

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

SU VE SABUN OLMADIĞI
DURUMLARDA ALKOL
İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ
KULLANILMALIDIR.

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

2 - (50x70 cm)
ORTAK ALANLARDA
KONTROLLÜ
SOSYAL HAYAT
KİSİSEL HİJYEN
KURALLARINA UYALIM.
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How
to Handrub?
ELLERİN ANTİSEPTİK
İLE TEMİZLENMESİ
How
to Handrub?

(Dünya
Sağlık
Teşkilatı
Normlarına
Göre)
RUB HANDS
FOR HAND
HYGIENE!
WASH
HANDS WHEN
VISIBLY SOILED
Duration of the entire procedure: 20-30 seconds
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Avucunuza ellerinizin tüm yüzeyine yetecek miktarda
antiseptik maddeyi dökün;

6gelecek şekilde birleştirin ve
parmak aralarınızı ovunuz.
6

ovunuz.

KORONAVİRÜS’Ü
TEDBİRLER
YENER.

Kuruduktan sonra elleriniz
artık temizdir.

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca
sabunla ovarak yıkayın.

Zorunlu olmadıkça ortak kullanılan
yüzeylere dokunmayın.
Ellerinizle yüzünüze dokunmamaya
özen gösterin.

KİŞİSEL HİJYEN TEDBİRLERİ İLE
KO RO N AV İ R Ü S’ E G E Ç İT YO K .
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Bir elinizin içini diğer
elinizin dışına gelecek
şekilde birleştirin ve parmak
aralarını ovalıyın;

Avuç içlerinizi birleştirerek
parmak aralarını ovalayın;
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Baş parmaklarınızı
diğer elinizin avucuyla
kavrayarak ovun;

Parmak uçlarınızı
birleştirerek diğer elinizin
avuç içinde ovalayın;

Avuç içleriniz birbirine
bakacak şekilde
parmaklarınızı ters yönde
kenetleyin ve ovalayın;

Kuruduktan sonra
elleriniz artık temizdir.

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

Avuç içlerinizi karşılıklı
ovalayın;
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