
OKULLAR İLE ANNE-BABALAR/ VELİLER/BAKICILAR ARASINDA 
DÜZENLENEN BAŞ BİTİ DENETİMİ ANLAŞMASI   

(Insert school details) 
Baş biti bazı anne-babalar/veliler/bakıcılar, öğretmenler ve çocuklar arasında endişe ve can sıkıntısı yaratmaya 
devam etmektedir. Baş biti bulaşıcı hastalıklar taşımaz – bit, başında bit bulunan kişiyle temas sonucunda 
geçmektedir. Anne-babalar bitlenmenin saptanma ve tedavisinden birinci derecede sorumlu olmalarına karşın,  
bitlenmenin kontrol ve denetimi Öğretim ve Eğitim Bakanlığı (Department of Education and Training); Toplum 
Hizmetleri Bakanlığı (Department of Human Services); okullar ve anne-babalar dahil, çeşitli kişi ve kuruluşların 
ortak sorumluluğudur.  
 
Bu anlaşmada aşağıdaki konular ana hatlarıyla açıklanmaktadır:  
• Okulun ve anne-babaların/velilerin/bakıcıların sorumlulukları;  
• Bitlenme sorununa uygun ve etkili bir çözüm getirmek için katılımcı yaklaşımın önemi.  

 
Sorumluluklar 

Anne-Babanın/Velinin/Bakıcının – sorumlulukları şunlardır:  
• Çocuklarının ve aile bireylerinin saçlarını düzenli (tercihen haftada bir) olarak kontrol etmek ve gerekli 

olması halinde uygun tedaviyi uygulamak; 
• Tedavisi yapılmayan çocuklarını okula göndermemek;  
• Çocuğun sağlığını riske atmayacak güvenli tedavi yöntemleri uygulamak (ilişikteki Bitlenme Tedavi ve 

Kontrolü/Treating and Controlling Head Lice adlı broşüre bakınız). 
• Çocuğun bitlenmesi halinde okula haber vermek ve ‘Action Taken’ form aracılığıyla tedavinin başlama 

tarihini okula bildirmek;  
• Çocuklarının saçlarını kontrol ve gerektiğinde tedavi etmelerine olanak tanımak için, çocuğunuzun 

arkadaşlarının anne-babalarına veya bakıcılarına da haber vermeniz gerekir.  
Yukarıda belirtilen sorumlulukları okudum ve kabul ediyorum:  
Anne-Babanın/bakıcının/velinin İmzası: ……………………………. Tarih…………………… 
 
Anne-Babanın/bakıcının/velinin İmzası: ……………………………. Tarih…………………… 

 
Okulun - sorumlulukları şunlardır: 
• Anne-Babalara/velilere/bakıcılara ve okul personeline baş biti kontrolü, tedavisi ve denetimine ilişkin 

politikalar ve bilgiler sağlamak ve okulun uyguladığı kontrol programı için erişilebilir açık anlaşmalara sahip 
olmak; 

• Baş biti ile ilgili olarak okul aile birliği tarafından onaylanan ve bitlenme denetimine doğru ve tutarlı bir 
yaklaşımı pekiştiren bir okul politikası geliştirmek;  

• Anne-Babadan, çocuk okula kayıt olurken eğitimi süresince geçerli olacak saç kontrollerini yürütmek ve bu 
kontrolleri yürütecek ve Okul Müdürü ve okul aile birliği tarafından yetkli kılınan eğitim görmüş kişi ya da 
kişileri belirlemek için yazılı onay almak;  

• Okul müdürü tarafından yetkili kılınan bu kişileri (sözgelimi; öğretmen) öğrencinin saçını görsel olarak 
kontrol etmeye özendirmek. Bu, baş biti kuşkusu olması durumunda çocuğun başına dokunmadan yapılan 
kontrolü kapsar;  

• Anne-babayı/veliyi/bakıcıyı çocuğun saçlarını düzenli (tercihen haftada bir) olarak konrol etmeye 
özendirmek ve kontrol önlemlerinde zorluk çeken anne-babalara sıcak bir şekilde yaklaşmak ve pratik 
bilgiler sağlamak;   

• Konuyla ilgili herhangi bir aşağılama ya da ‘zorba’ davranışlara maruz kalınmaması için öğrencileri baş biti 
konusunda bilgi sahibi olmaya özendirmek;  

• Bir çocuğu okuldan uzaklaştırma sorumluluğunun okul müdürü ya da yetkili bir okul görevlisinin yetkisi 
dahilinde olduğunu; yalnızca başlarında bit bulunan çocukları kapsayan bu uygulamanın başlarında 
yumurta olan çocuklar için geçerli olmadığını; çocuğun, okuldan, başında bit olabileceğinin belirtildiği bir 
notla birlikte ve okulun bitiş saatinde eve gönderilmesi gerektiğinin önerildiğini bilmek;  

• 2001 Sağlık (Bulaşıcı Hastalıklar) Yönetmeliği (Health -Infectious Diseases- Regulations 2001) uyarınca, bit 
tedavisi görmüş olan bir çocuğun tekrar okula başladığında bir pratisyen doktor ya da belediyeden bitten 
arınmış olduğunu gösteren bir rapor getirmesine gerek olmadığını bilmek;   

• Okulda bitlenme olması halinde, uygun olduğunda ve müdürün kararına bağlı olarak, okul toplumuna bir 
uyarı duyurusu vermek;  

• Anne-Babaları/velileri/bakıcıları, ‘Action Taken’ formu aracılığıyla çocuğa tedavi uygulandığını ve tedavinin 
başlama tarihini bildirmeye özendirmek.   

(insert name of school) bitlenme denetiminin hassas ve gizlilik ilkesi uygulanması gereken bir konu olduğunun 
bilincindedir. Okul olarak yukarıda belirtilen sorumlulukları yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz.  
 

Head Lice Management Agreement  Turkish 

Müdürün İmzası  …………………………….             Tarih…………………… 


