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Mesleki Teknik Anadolu Liseleri
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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IX. Sınıf Kitap Ve Modüllerle İlgili
Açıklamalar
YENİLENEN PROGRAMLARA GÖRE KİTAP ÇALIŞMALARIMIZ SÜRMEKTEDİR.
1- Mesleki Gelişim
Bilindiği üzere mesleki gelişim kitabı, Mesleki ve Teknik
Anadolu liselerinin IX SINIFLARINDA tüm bölümlerde ortak
olarak okutulmaktadır. “Mesleki Gelişim Dersi”, Ayakkabıcılık bölümünden, gazetecilik bölümüne; motor bölümünden,
Hasta yaşlı bakım bölümüne kadar bütün meslek okullarında
ortak olarak okutulan bilgileri içermektedir.
MODÜL; Bu modül içeriğine 2016-2017 öğretim yılından itibaren eklenen “Ahilik” ile ilgili bir modül daha eklendi. 7 modül halindeki bu ders içeriğinin yer aldığı kitabın hacmi Yaklaşık 550 sayfayı bulmuştur.
Bilindiği gibi “Mesleki Gelişim Dersi”, Ayakkabıcılık bölümünden, gazetecilik bölümüne; motor bölümünden, Hasta
yaşlı bakım bölümüne kadar bütün meslek okullarında ortak
olarak okutulan bilgileri içermektedir. Bazı meslek dersleri
öğretmenlerimizin haftada 2 saat okutulan bu denli kapsamlı
dersin bakanlık modülünü okutmakta kararlı durmaları nedeniyle MODÜLLERİN TÜMÜ TEK KİTAP HALİNDE basılıp satışa
sunulmuştur.

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.
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Hasta Ve Yaşlı Bakım Alanı X. Sınıf
Alan Ortak Dersleri Kitap Tanıtımları
Bu alanda Anatomi ve Fizyoloji, meslek esasları, beslenme ve de Oﬁs programları olmak üzere dört
adet ders bulunmaktadır. Her dersin modül ve kitapları yayınevimizce ayrı ayrı satışa sunulmaktadır.

1. Anatomi ve Fizyoloji
Bilindiği gibi, Sağlık meslek eğitiminin en temel formasyon dersi olan anatomi ve ﬁzyoloji dersidir. Bu
dersin MTAL Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş modülü
tamamlanmış ve bu modüller Yayınevimize ait matbaa tesislerimizde orjinal büyüklükte ve renkli baskı ile tek kitap
halinde basımı yapılmaktadır.. İstendiğinde okullarımıza
örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu modülün; Power Point ortamında hazırlanmış
olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilmektedir.

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi eksiklikleri ve estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından
bildirildi ve bundan iki yıl önce aynı programa yönelik olarak,
daha önce bir çok üniversitemizin tıp fakültesinde Anatomi
Öğretim Üyesi olarak ders vermiş olan ve halen OKAN ÜNİVERSİTESİ Anatomi Öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr.
Mehmet Ersoy ve deneyimli sağlık meslek öğretmeni olan
Sinan Kaplan tarafından hazırlanmış olan kitabımızı da okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap
talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen
örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.
Ayrıca Anatomi ve ﬁzyoloji dersi öğretiminde kaynak olabilecek olan ANATOMİ ATLASI ve TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
satışımız da bulunmaktadır.
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2. Beslenme
MTAL hemşire yardımcılığı - Ebe yardımcılığı – Sağlık
Bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak ola- rak okutulacak olan Beslenme dersinin modülü tamamlanmış ve
MEGEP sitesinde yayımlanmıştır. İsteyen okullarımıza bu
modülleri, toplamı 3 adet olan ayrı ayrı fasiküler düzende
ve tek bir kitap halinde de basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır. Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında
hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize modül
ki- tabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi ve eksiklikleri ile
estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi. Bunun üzerine Çerçeve öğretim programının tümünü içeren yayın olarak Ankara üniversitesi tıp
fakültesi cebeci hastanesinde Baş Diyetisyon olarak görev
yapmakta olan Aynur Ünsal Karaoğlu ile emekli sağlık
meslek öğretmeni Ayşe Bayer tarafından düzenlenmiş
bulunan kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve
öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde
bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek
kitabı ile birlikte gönderilecektir.
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3. Oﬁs Programları
MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık
bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan oﬁs programları derslerinin dersinin modülü tamamlanmış ve MEGEP sitesinde yayımlanmıştır.
İsteyen okullarımıza bu modüllerin toplamı 10 adet
olan ayrı ayrı fasiküler düzende ve tek bir kitap halinde de
basılmıştır. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır.
Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış
olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modül olarak düzenleme ve basımı yapılan metinlerde bir değişiklik yapamıyoruz. Bunlar resmi sayılabilecek
metinlerdir. Nasıl yazıldıysa öylece okuyucuya ulaştırmaya
özen gösteriyoruz. Ancak bilgisayar alanı çok devingen ve
hızladeğişiklik gösteren olan bir alandır. Bir yıl içinde bile
birkaç yenilik yapılmasını gerektiren düzenlemelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu gerekçe ile çerçeve öğretim programına sadık kalınmak koşulu ile en son değişiklikleri içeren
kitap yayınlanması ihtiyacı düşünülerek bilgisayarda oﬁs
programları sistemi konusunda birikimli olan Sağlık Meslek Lisesi meslek dersleri öğretmeni Ozan Kara tarafından
düzenlenen kaynak kitabı öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz.
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4. İLK YARDIM
Bu dersin Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap
halinde basımı yapılmıştır. Öğretim yılı başlangıcından
önce talep eden okullarımıza gönderilebilecektir. Bu dersin modüllerinin tamamlanması halinde POWER POİNT
SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte
gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

Bazı öğretmenlerimizin modüllerden yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı
ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen
kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, daha önce hemşirelik bölümü için ilk yardım
ve acil bakım kitabı yazarlarından olan Acil tıp öğretmeni
Sinan Kaplan tarafından hazırlanmıştır. 160 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı
olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER
POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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SAĞLIK ALANI XII. SINIF DAL DERSLERİ MODÜL VE KİTAPLARI
1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı
tüm bölümlerde alanlar ortak olan ve de XII. sınıfta okutulacak bu dersin modülleri MEGEP web sayfasında tamamlanıp yayınlanmıştır. Talep edildiği takdirde okullarımıza
örnek olarak gönderilecektir. Dersin modüllerine yönelik
hazırlanmış olan POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep
edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir. Bu derse yönelik
yayınevimizce kaynak kitap düzenlenmemiştir.

2. MESLEK ETİĞİ
MODÜL; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hasta ve yaşlı bakım bölümlerinde X. sınıﬂarda alan ortak ders olarak
okutulmakta olan vede iki modülden ibaret olan bu dersin
modülleri hasta ve yaşlı bölümleri 10. Sınıﬂarında alan ortak dersi olarak okutulmaktadır. Modül içerikleri MEGEP
web sayfasında tamamlanıp yayınlanmıştır. Bu ders içeriğinin ders dağılım çizelgesine göre haftada 4 saat okutulması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak modül içeriği bu
dersin 4 saatte okutulmasına izin vermemektedir. Dersin
öğretmenlerinin ek kaynaklarla dersi zenginleştirmelerinde yarar görülmektedir. Baskısını yapmış bulunduğumuz
bu dersin modül kitabını , talep edildiği takdirde okullarımıza örnek olarak gönderilecektir.
Dersin modüllerine yönelik hazırlanmış olan POWER
POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir. Bu derse yönelik yayınevimizce kaynak kitap
düzenlenmemiştir.
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3. KİŞİSEL BAKIM
MODÜL; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hasta ve yaşlı bakım bölümlerinde XI. sınıﬂarda alan ortak ders olarak
okutulmakta olan bu dersin modülleri hasta ve yaşlı bölümlerinde alın ortak dersi olarak okutulmaktadır. Modül
içerikleri MEGEP web sayfasında tamamlanıp yayınlanmıştır. Talep edildiği takdirde okullarımıza örnek olarak
gönderilecektir. Dersin modüllerine yönelik hazırlanmış
olan POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan
kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir. Bu derse yönelik yayınevimizce
kaynak kitap düzenlenmemiştir.

4. BAKIM TEKNİKLERİ
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı hasta bakımı bölümleri XI. Sınıﬂarında dal dersi olarak okutulması gereken bu
dersin içerikleri 5 modülden oluşmaktadır. 08.05.2017 tarihi itibarıyla üç modül tamamlanıp yayınlanmıştır. Diğer
iki modül ders yılı başlangıcına kadar yayınlandığı takdirde
tek kitap olarak basılıp gönderilebilecektir. Yayınlanmadığı takdirde bir öğretmenlerimizin de kabullenebilecekleri
bir düzenleme ile tamamı kitap olarak basılabilecektir. Bu
dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de tamamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.

10

YAYINCILIK

5. ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN
KORUNMA
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, Hasta Bakımı ve Yaşlı
bakımı dalları XI. Sınıﬂarında dal dersi olarak okutulması gereken bu dersin içerikleri 3 modülden oluşmaktadır.
08.05.2017 tarihi itibarıyla iki modül tamamlanıp yayınlanmıştır. Eksik olan modül ders yılı başlangıcına kadar
yayınlandığı takdirde tek kitap olarak basılıp gönderilebilecektir. Yayınlanmadığı takdirde öğretmenlerimizin de
uygun göreceklerini sandığımız bir düzenleme ile tamamı
kitap olarak basılabilecektir.
Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de tamamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.

6. HASTALIKLAR BİLGİSİ
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, hasta bakımı dalı XI.
Sınıﬂarında dal dersi olarak okutulması gereken bu dersin içerikleri 6 modülden oluşmaktadır. 08.05.2017 tarihi
itibarıyla bir modül hariç yayınlanmıştır. Eksik olan modül
ders yılı başlangıcına kadar yayınlandığı takdirde tek kitap
olarak basılıp gönderilebilecektir. Yayınlanmadığı takdirde
öğretmenlerimizin de uygun göreceklerini sandığımız bir
düzenleme ile tamamı kitap olarak basılabilecektir.
Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de tamamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.
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7. TEMEL İLAÇ BİLGİSİ
MODÜL ; Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, hasta bakımı
dalı XI. Sınıﬂarında dal dersi olarak okutulması gereken
bu dersin içerikleri 5 modülden oluşmaktadır. Modüller
tamamlanıp MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. İstendiği
takdirde tek kitap olarak basılıp gönderilebilecektir.
Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de tamamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.

8. TEMEL İLAÇ BİLGİSİ
KAYNAK KİTAP ; Bazı öğretmenlerimizin modüllerden
yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım
kitabı hazırlanmıştır. Kitap, modül çerçeve öğretim programı esas alınarak alanlarında uzman yazarlar ve eğitimciler tarafından düzenlenmiş ve basılmıştır. 196 sayfa, birinci hamur kağıda A4 büyük boyutta, tümüyle renkli baskı
olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte dersin POWER
POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.
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9. TIBBİ TERMİNOLOJİ
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, hasta bakımı dalı ve yaşlı
bakım dalı XI. Sınıﬂarında dal dersi olarak okutulması gereken bu dersin içerikleri 6 modülden oluşmaktadır. Modüller
tamamlanıp MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Öğretim yılı
başı itibarıyla tek kitap olarak basılıp gönderilebilecektir.
Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de tamamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.

10. AKTİF YAŞLANMA
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, yaşlı bakım dalı XI. Sınıﬂarında dal dersi olarak okutulması gereken bu dersin
içerikleri 2 modülden oluşmaktadır. Modüller 08.05.2017
tarihi itibarıyla MEGEP sitesinde YAYINLANMAMIŞTIR.
Modüller tamamlanıp MEGEP sitesinde yayınlanması halinde Öğretim yılı başı itibarıyla tek kitap olarak basılıp
gönderilebilecektir. Yayınlanmadığı durumda yine okullarımızın da kabul edip uygun göreceği bir şekliyle bir formül
bulup düzenleme yapılıp Modül baskısı yayınlanacaktır.
Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de tamamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.
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11. SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
MODÜL ; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı tüm bölümlerde ortak dal dersleri arasında yer alan ve
de XII. sınıfta okutulacak bu dersin modülleri MEGEP web
sayfasında tamamlanmamıştır. Öğretim yılı başlangıcından önce önce yayınlındığı takdirde kitap halinde baskısı
yapılıp gönderilecektir. Yayınlanmadığı takdirde daha önce
diğer alanlarda okutulmak üzere tamalanı yayınlanmış
olan modüller basılıp gönderilecektir. . Dersin modüllerine yönelik hazırlanmış olan POWER POİNT SUNUM CD. Si
de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan
öğretmen örneği kitap içinde gönderilecektir.

12. REHABİLİTASYON
Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, yaşlı bakım dalı XI. Sınıﬂarında dal dersi olarak okutulması gereken bu dersin
içerikleri 2 modülden oluşmaktadır. Modüller MEGEP sitesinde yayınlanmıştır. Modüller öğretim yılı başı itibarıyla
tek kitap olarak basılıp gönderilebilecektir.
Bu dersin yayınlanan modüllerinin PPT CD leri de tamamlanıp okullarımıza kitaplarla birlikte gönderilecek
olan öğretmen örnekleri içinde yer alacaktır.
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ACLS-CPR-İlk Yardım Eğitim Uygulama Maketleri
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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.
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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.
7
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9
parmaklarınızı diğer
9 Baş
elinizin avucuna alarak

10
Parmak uçlarınızı
10birleştirerek
diğer elinizin

11
11 Ellerinizi iyice durulayınız.

9
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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

RUB HANDS FOR HAND HYGIENE! WASH HANDS WHEN VISIBLY SOILED

1a

Duration of the entire procedure: 20-30 seconds
1b

1a
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2
2

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;

6

7

8

6

7
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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;

3

Bilgi için: www.saglik.gov.tr
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