Gülmek İyileştirir Derneği Oyun Merkezi Nedir?
-Tedavileri sebebi ile bağışıklıkları baskı altında olan 3-10 yaş arasındaki çocukların oyun oynama ve
arkadaşları ile sosyalleşme ihtiyaçlarını gidermek amacı ile, gerekli hijyen kuralları gözetilerek kurulmuş bir
oyun merkezidir.
-Oyun merkezinin birim zamandaki kapasitesi maksimum 10 çocuktur.
-10 çocuğun oyun alanında bulunduğu zamanlarda, yeni gelen çocuklar ancak yeterli sayıda çocuk çıkış
yaptığında oyun merkezine kabul edilebilir.

Hangi Gün ve Saatlerde Açık?
*Oyun Merkezi hafta içi 5 (beş) gün, 09:00-18:00 saatleri arasında açıktır.
* İlerleyen dönemlerde gönüllü programları kapsamında, cumartesi veya pazar günlerinin de hizmete dahil
edilebilmesi için çalışılmaktadır.

Hijyen Kuralları
Gülmek İyileştirir Derneği Oyun Merkezinin en önemli kuralı, HİJYENDİR.
Genel Hijyen
- Ayda 1 kez kapsamlı sanitasyon ve audit yapılır.
- Her sabah 08:00-09:00 arası genel temizlik yapılır. Bu kapsamda;
 Yerlerin süpürülüp, paspaslanır.
 Tüm yüzeyler ve oyuncaklar, yüzey dezenfektanı (Descosept AF) ile silinir.
 Tüm tuvaletler (çocuk ve yetişkin), yüzey dezenfektanı ile temizlenir.
- Girişte galoş takılır, el dezenfektanı ile eller temizlenir, maske kullanılır.
- Oyun merkezi alanına, acil bir durum olmadığı sürece çocuklar ve oyun ablası dışındaki kişilerin girişine
izin verilmez. Diğer alanlara açılan kapılar kapalı, pencere veya klima açık halde oyun alanı kullanılır.
- Çocukların, oyun merkezine gelirken yanlarında kendi terliklerini/patiklerini getirmeleri zorunludur.
- Oyun alanı girişinde ayakkabılar çıkartılıp, dezenfektan ile altı temizlenen terlik/patik giyilir.
- Oyun alanında saat 09:00-18:00 arasında hava sterilizasyon cihazı ile hava temizliği yapılır.
- 3 ayda bir klima filtreleri yenilenir.
Tuvalet Hijyeni
- Oyun Merkezinde çocuklar sadece onlara özel ayrılmış tuvaleti kullanır. Oyun ablası çocuklara eşlik eder.
Tuvalet öncesi ve sonrasında klozet kapağı dezenfektanla silinir. Çocuk tuvaletini çocuklar dışında kimse
kullanamaz.
- Eller antibakteriyel sabun ile yıkanır, tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulanır.
Yiyecek Hijyeni:
- Çocuklara daima kapalı şişede su verilir.
- Çocuklara, diyetisyen onaylı Nötropenik Diyete uygun atıştırmalıklar haricinde başka yiyecek ve içecekler
verilmez.
- Çocukların oyun merkezine gelirken yanlarında yemek getirmesi yasaktır.

Çocukların Beslenmesi
Gülmek İyileştirir Oyun Merkezi’nde, çocuklar için gün içerisinde belirli saatlerde olmak üzere Nötropenik
Diyete uygun, az tuzlu atıştırmalıklar servis edilir. Atıştırma saatleri sabah 09:00-10:00 arası, öğlen 12:3013:30 arası ve öğleden sonra 15:00-16:00 saatleri arasıdır.
Bu kapsamda dönüşümlü şekilde;
Kapalı poşette az tuzlu peynirli (beyaz peynir/kaşar) sandviç, muz, karpuz, portakal, kapalı poşete kurabiye,
pastörize süt, şekersiz kutulu meyve suyu servis edilir.
Aileler için;
Çay- kahve ikramı mevcuttur.

Çocuğumu Oyun Merkezine Nasıl Bırakacağım?
- 3-10 yaşları arasında, kemoterapi tedavisi gören çocuklar, mutlaka ailelerinden bir birey tarafından Oyun
Merkezine bırakılırlar.
- Aileler ilk gelişlerinde detaylı bilgi formunu doldurarak, sonraki her gelişlerinde ise imza karşılığında
çocuklarını Oyun Merkezine bırakırlar.
- Çocuklar oyun alanındayken, aileler bekleme salonunda bekleyebilir ya da çocuklarını oyun alanına
bırakıp, belirttikleri saatte tekrar almaya gelebilirler.
- Oyun Merkezine girişte çocukların ateşi ölçülür. Kulaktan 37,5 derece ateşin üzerinde ateşi olan ve
enfeksiyon belirtisi görülen çocuklar (ateş, hapşırma, burun akıntısı, öksürük vb.) Oyun Merkezine kabul
edilmez. Ölçülen ateşin derece bilgisi, girişte her çocuk için giriş formuna eklenir. Giriş formu aileler
tarafından imzalanır.

Çocuklar Oyun Merkezinde Ne Yapacaklar?
Haftalık belirlenen program çerçevesinde, oyun ablası ve ilgili eğitimleri almış gönüllerin belirli zamanlarda
katılımları ile 3-6 yaş ve 7-10 yaş grubuna uygun aktiviteler yapılır.
3-6 Yaş Arası Aktivitelerden Bazıları:
Hikaye okuma, çizgi film izleme ve yorumlama, boyama, noktaları birleştirme, hamur oyunları, origami, el
işi çalışmaları, kutu ve zeka oyunları, ritim çalışmaları, drama vb.
7-10 Yaş Arası Aktiviyelerden Bazıları:
Kelime oyunları, hikaye okuma ve yorumlama, drama, kutu ve zeka oyunları, belgesel izleme ve
yorumlama, resim, ahşap ve seramik Boyama, el işi çalışmaları vb.

Oyun Merkezinde Ücretlendirme Nasıdır?
Oyun Merkezimiz 2018 yılı boyunca ücretsiz olarak hizmet verecektir.

