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01.Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli Kızamık Koruma
Yasası ile ilgili ebeveyn bilgileri
kreş veya günlük bakım müesseselerdeki öğrenciler ve çocuklar için

Sayın Bayanlar ve Baylar,
yeni Kızamık Koruma Yasası 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kreş veya günlük
bakım müesseselerdeki tüm öğrenciler, okula veya kreş yönetimine veya kreş personeline
kızamık aşısı statüsünün kanıtını sunmakla yükümlüdür (Enfeksiyon Koruma Yasası'nın § 20
(8) ve (9) 1. cümlesi). Bu kanıt, aşağıdaki belgelerden birinin sunulmasıyla sağlanabilir:
1. Kızamığa karşı yeterli aşı olduğunu gösteren aşı belgeleri (aşı defteri) veya tıbbi
sertifikası;
2. Kızamığa karşı bağışıklığı doğrulayan tıbbi sertifikası;
3. Tıbbi nedenlerle aşılamanın yapılamayacağını doğrulayan tıbbi sertifikası
(kontrendikasyon);
4. Bir devlet dairesi veya başka bir dairesi tarafından, daha önce kanıt sağlandığına dair
belgelendiren onayı.
Almanca olmayan belgeler veya aşı durumunu açıkça belirtmeyen belgelerin tanınması
gerekmez.
Kreş ve çocuk günlük bakımı:
Kreşteki çocuklar için, aşağıdaki yaşa bağlı gereksinimler geçerlidir:
•

•

En az iki yaşında olan çocuklar için en az iki kızamık aşısı veya yeterli
kızamık bağışıklığı olmalıdır. En az bir yaşında olan çocuklar için
kızamık aşısı veya kızamık bağışıklığı göstermelidir.
Bir yaşın altındaki çocuklar kanıt olmadan kabul edilebilir.

Bununla birlikte kreş yönetim, iki yaşın altındaki çocuklarda yetersiz veya ancak sonraki
tarihte aşının tamamlanabilecek durumunda, yetkili ilçe sağlık kurumuna derhal bildirmekle
yükümlüdür. Sağlık Dairesi, daha sonra danışmak için davet edebilir ve kızamığa karşı aşının
tamamlanmasını isteyebilir. Ayrıca Sağlık Dairesi, çocuğa bakma yasağı verebilir.
1 Mart 2020 tarihinde halihazırda bakılan çocuklar, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar bir geçiş
dönemine tabidir.
Okul:
01.03.2020 tarihinden itibaren bir okula yeni kabul edilecek öğrenciler, müdüre bir bağışıklık
belgesi veya uygun aşılama veya aşı toleransı belgesi (tıbbi olarak kanıtlanmış)
göstermelidir.
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01.03.2020 tarihinde bir okulda okutulmuş olan öğrenciler bu kanıtı 31.07.2021 tarihine kadar
göstermelidir.
Müdür,belirlenen süre içinde kanıtı göstermeyen öğrencileri, ilçe sağlık dairesine bildirmelidir.
Daha fazla bilgi, okul veya kreş yönetiminden yada günlük bakım personelinden elde
edilebilir. Ayrıca https://www.masernschutz.de/ web sitesinde Kızamık Koruma Yasası
hakkında kapsamlı bilgiler bulunmaktadır.
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