
Kreş ve okul gibi kamu kuruluşlarında ortaya çıkan saç bitleri hakkında 
anne babalara yönelik açıklamalar 

 
 
Sevgili anne ve babalar, 
 
Kamu kuruluşumuzda, doğrudan çocuğunuzun bulunduğu çevredeki bazı çocuklarda saç bitleri 
ortaya çıkmıştır. Bir çocukta veya gençte saç bitleri tespit edilirse ilgili eğitim yetkililerinin gerekli 
olan tedavi ve kontrol önlemlerini almaları yükümlülüğü bulunmaktadır. Bundan dolayı 
çocuğunuzun saçlarını düzenli olarak kontrol edin ve saçlarda bite rastlamanız durumunda derhal 
tedaviye yöneliniz. Ayrıca, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 34. maddesinin 5. fıkrası gereği 
anne babalar çocuklarında saç bitlerinin gözlemlenmesi durumunda bunu çocuklarının gittiği kreş 
veya okula bildirmekle ve bitlenmeyi tedavi ettirmekle yükümlü bulunmaktadırlar. 
 
Saç bitlerinin kökünün kazınması için işbirliğiniz çok önemli!  
 
Saç bitleri hakkında önemli tüm bilgileri ve alınması gereken önlemlerle ilgili tüm açıklamaları ekte 
bulunan broşürlerden okuyabilir ve bu bilgilere ayrıca aşağıdaki web sitesi adresinden de 
ulaşabilirsiniz: https://www.hamburg.de/hu/laeuse 
Saç bitleri problemini tamamen ortadan kaldırabilmek için çocuğunuzun saçlarını iyice itinalı 
şekilde inceleyin ve bite rastlamanız durumunda hemen tedaviye yönelin! Sizlerden formu derhal 
doldurarak bize iletmenizi rica ediyoruz. 
 
Çok teşekkürler! 
 
 
Yönetim  
 
 
 
 
 
 
 
  Lütfen aşağıdaki formu buradan ayırarak kreşe / okula vs. teslim ediniz 

 
Anne babanın / çocuğun velayet hakkına sahip olan kişinin açıklaması ______________________ 
 
Sınıfı / Grubu _______________________________ 
 
[  ] Çocuğumun saçlarını dikkatlice inceledim ve bit ve bit yumurtasına rastlamadım. 
 
[  ] Çocuğumun saçlarını dikkatlice inceledim, bit / bit yumurtası buldum ve tedavisini 

Enfeksiyondan Korunma Yasasının 18. maddesi kapsamınca Robert Koch Enstitüsü 
tarafından tavsiye edilen ilaçla anlatıldığı şekilde yaptım. Ayrıca, evimde çocuğumla temas 
halinde olan herkesi dikkatlice kontrol ettim ve bite rastladıklarımın tedavisini yaptırdım. 
 

[  ] Giysi ve kullanım eşyalarını bit ve bit yumurtalarından temizledim. 
 
[  ] Evimde çocuğumla temas halinde olup bitlenmiş olabilecek kişileri bilgilendirdim.  
 
[  ] Aile efradından bitlenmiş olan kişilerin başlarını önümüzdeki günlerde ve haftalarda bit ve 

bit yumurtasına karşı düzenli olarak kontrol edeceğimi ve 8 ila 10 gün sonra (kullanılan 
ilaca göre) ikinci bir tedaviye başlayacağımı garanti ederim.  

 
 
_______________ _____________________________________________________________ 

Tarih  Anne babadan birisinin / velayet hakkına sahip olan kişinin imzası 

https://www.hamburg.de/hu/laeuse


Kontrol listesi 

Her şeyi düşündünüz mü? 

 

 Evde olan herkesin saçlarını dikkatlice inceleyin ve bit görürseniz bit ilacıyla temizleyin. 

Bit ilacının prospektüsündeki talimatlara tam olarak uyun. 

 Bebekler, hamileler ve emziren anneler bite maruz kaldıklarında ev doktorunu veya 

çocuk doktorunu arayın. 

 Temas halinde olduğunuz kişilere haber verin. Aile bireylerine ait havluları sıkça 

değiştirin ve ayrı yerlere asın. 

 Yatak çarşaflarını ve havluları, iç çamaşırlarını, tişörtleri, kot pantolonlarını ve diğer 

giysileri 60°C’de yıkayın. 

 Peluş oyuncakları, palto, bere ve şal gibi yünlü giysileri iki gün -18°C’de bekletin veya 

kapalı plastik torbalar içersinde üç gün boyunca oda sıcaklığında (20 ila 22°C 

arasında) muhafaza edin. 

 Halıları, koltuk takımlarını ve araba koltuk başlarını elektrikli süpürgeyle iyice 

temizleyin. 

 Fırçalardaki, taraklardaki, saç tokalarındaki ve saç bantlarındaki saç kıllarını çıkarın ve 

bunları sonra sıcak sabunlu suda iyice temizleyin. 

 Dokuz gün sonra etkili bir bit ilacıyla tekrar bir tedavi uygulayın. 

 Tedavi uygulamasından sonra saçları ıslak halde tarayarak bitleri koparın, ayrıca yavru 

bitleri harekete geçmeden koparmak için ek olarak 2., 5., 13. ve 17. gününde de 

tedaviye devam edin. 

 Bunu müteakip olarak saçlar bir haftalık zaman dilimi içersinde sıkça kontrol 

edilmelidir. 


