III. Təhsil müəssisələrində ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri
1. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri
1.1. İsidilmə və ventilyasiyaya dair tələblər

1.1.1. Qış mövsümündə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin binasının birinci mərtəbəsində
yerləşən qrup otaqlarında döşəmənin temperaturu 22°C-dən az olmamalıdır.
1.1.2. Uşaqların qaldığı otaqların nisbi rütubəti 40-60 faiz, mətbəxdə və ağlar yuyulan otaqda
isə 60-70 faiz olmalıdır.
1.1.3. Uşaqlar olmayanda bütün otaqların havası hər gün bir neçə dəfə dəyişdirilir. Otaqların
havasının dəyişdirilmə müddəti çöldəki havanın hərarətindən, küləyin istiqamətindən, istilik
sisteminin səmərəliliyindən asılıdır. Otaqların ikitərəfli və küncdən havalandırılması daha
səmərəli hesab edilir. İkitərəfli hava dəyişməsi hər 1,5 saatdanbir, 10 dəqiqə ərzində həyata
keçirilir. Otaqların havası uşaqlar olmayan zaman dəyişdirilir və onların gəzintidən və ya
məşğələdən qayıtmasından 30 dəqiqə əvvəl başa çatdırılır. Otaqlarda havanın dəyişdirilməsi
zamanı otağın temperaturunun qısa müddətə 2-4°-dən az olmayaraq aşağı düşməsinə yol
verilir (uşaqların yaşı nəzərə alınmaqla). İlin isti vaxtlarında bütün otaqların havasının
aerasiyasına uşaqlar otaqda olarkən yol verilir. Sanitar qovşağından keçən hava ilə otaqların
havasının dəyişdirilməsinə yol verilmir.
1.1.4. Yataq otaqlarının havası uşaqlar yatmazdan əvvəl dəyişdirilir. İlin soyuq vaxtlarında
nəfəsliklər uşaqlar yatmazdan 10 dəqiqə əvvəl bağlanır, yatdıqları zaman pəncərələr bir
tərəfdən açılır və uşaqların oyanma vaxtından 30 dəqiqə əvvəl bağlanır. İlin isti aylarında
uşaqlar yatarkən günorta və gecə pəncərələrin açıq saxlanması mümkündür.
1.1.5. Uşaqların daimi qaldığı otaqlar (qrup və oyun otaqları, yataq otaqları, musiqi və idman
məşğələləri otaqları) təmiz hava ilə təmin olunmalıdır. 1 saat ərzində havanın dəyişdirilməsi
tezliyi və havanın temperaturu 20 nömrəli cədvəldə göstərilmişdir:
1.1.6. Havanın temperaturu 20 nömrəli cədvələ müvafiq olaraq, uşaqların yaş həddindən və
otaqların təyinatından asılı olaraq fərqlənməlidir.
1.1.7. Kompyuter məşğələləri keçirilən otaqlarda havanın nisbi rütubətinin və temperaturunun
əlverişli və yolverilən göstəriciləri 21 nömrəli cədvəldə göstərilmişdir:
Qeyd. Havanın cərəyan sürəti 0,1 m/s-dən artıq olmamalıdır.
1.1.8. Uşaqların qaldığı əsas otaqlarda havanın temperaturuna nəzarət 0,8-1,0 m hündürlükdə
daxili divara bərkidilmiş məişət termometrinin köməyi ilə həyata keçirilir.
1.1.9. Fəal oyunlar zamanı uşaqlar otağın temperaturuna uyğun olaraq geyindirilirlər (22
nömrəli cədvəl).

