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Berlin kreşlerin´deki tüm çocukların

ebeveynlerine
29. Mart 2021

29 Mart 2021'den itibaren bakım faaliyetleri ilişkin ebeveynler bilgilendirilmesi
(31 Mart 2021 tarihli ek bilgiler dahil)

–

Sevgili ebeveynler, sayın bayanlar, sayın baylar,

istikrarlı ve güvenli bakım faaliyetlerini sağlamak amacıyla alınmış olan çeşitli önlemlere
rağmen, Berlin gündüz bakım merkezlerinde de enfeksiyon oranı artıyor, bu nedenle tamamen
veya kısmen kapalı kreşlerin sayısı sürekli artıyor. Aynı zamanda, enfeksiyonlu çocukların
sayısının arttığı Berlin'de de aşikardır. Bundan dolayı, bakımı yalnızca kesinlikle gerekli olduğu
ölçüde devam ettirmenizi ve bunu günlük bakım merkezinizle düzenli olarak koordine etmenizi
rica ediyoruz.
Ek olarak aşağıdakiler geçerlidir:

–

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de
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• Kısıtlanmış olan günlük bakımı devam eder. Çocuklara mümkün olduğunca istikrarlı gruplar
halinde bakılmalıdır. Kurumsal veya personel nedenleriyle bu uygulanamazsa, desteğin kapsamı
kısıtlanabilir.
• Soğuk algınlığı semptomları olan çocuklara bakılmaz. Bu, kreş çağındaki çocuklar arasında
artan sayıda korona enfeksiyonu göz önüne alındığında geçici bir ihtiyati önlemidir. Bu, ayrıca
ateşi olmayan öksürük veya burun akıntısı olan çocukları için de geçerlidir. Bir doktor tarafından
daha önce açıklığa kavuşturulmuş soğuk algınlığı semptomlarında, örneğin saman nezlesi veya
benzeri alerjik reaksiyonlarda, çocuğunuz elbette yine de bakıma erişebilir.
• Alternatif olarak, evde çocuğunuzu kendiniz hızlı bir test / kendi kendine test yapabilirsiniz
ve kreşe negatif bir test sonucu bir öz beyanı ile teslim edebilirsiniz. Hızlı testler için tüm Berlin
test merkezler´e gidelibilir. Lütfen çocuğunuzun aşina olmadığı biri tarafından test edilip
edilmeyeceğini önceden öğrenmeyi çalışın. Bu organizasyonel olarak mümkünse, kendi kendine
test ebeveynler tarafından kreşde de gerçekleştirilebilir. Çocuklar için kendi kendine testlerin
Nisan ortasından itibaren gündüz bakım merkezlerine sunulması bekleniyor.
•
Ayrıca test ilgili bir çocuk doktoruyla görüşme seçeneğiniz de vardır. Tüm uygulamalar bu
tür testleri gerçekleştirmediğinden veya bir sertifika vermediğinden, ilgili muayenehaneyle
önceden iletişime geçmenizi acilen tavsiye ederiz.
• Çocuğunuzun bir aradan sonra tekrar kreşe gidebilmesi için semptomsuz olması gerekir.
"Sağlık kaydı"´na veya yeni bir test´e ihtiyacınız yoktur.
• Eğitim uzmanları tarafından tıbbi yüz maskesi takılmasına artık çocuklarla doğrudan temas
halinde de izin verilmektedir. Yetişkinlerin birbiriyle temas etmesi için tıbbi yüz maskesi takmak
zorunludur. Tıbbi yüz maskelerinin takılmasına ilişkin istisnalar ancak tıbbi bir raporun
sunulması üzerine mümkündür.

Günlük bakım merkezi personeli için aşı çeşitleri ve hızlı testlerin sürekli sağlanması, bakım
faaliyetlerinin stabilize edilmesine önemli katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, küçük çocuklar
günümüzde gittikçe daha fazla enfekte olduğundan, temasları ve izlenebilirliklerini azaltmak çok
önemlidir. Bu nedenle, bunu özel alanınızda da düşünmeniz için sizi çağırmaya devam ediyoruz.

Herhangi bir sorunuz varsa, Senato Eğitim, Gençlik ve Aile Dairesinin ebeveyn yardım hattı
hala mevcuttur. Onlara her iş günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında 030 - 90 227 6600 numaralı
telefondan ulaşabilirsiniz (1 Nisan 2021'den hariç).

Saygılarımla,

Holger Schulze
Aile ve erken çocukluk eğitimi bölüm başkanı

