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اطالع رسانی جهت بازگشایی مهدکودک ها با توجه به محدو دیتهای 
۲۰۲۱مارس  ۹موجود از تاریخ   

محترمخانواده عزیز، خانم ها و آقایان    

 

  
  

 
 

برای شما وفرزندانتان محدودیتهای بیشماری را درزندگی  ۲۰۲۱مارس ۲۵بسته بودن مهدکودکها ازتاریخ  
چند که نیمی ازکودکان امکان استفاده ازمکانهایی برای مراقبت ضروری را روزمره به دنبال داشت. هر

میباشد. حال با توجه به میزان پایین موارد ابتال به دراختیارداشتند. مجلس سنا به تمامی این مشکالت واقف 
تصمیم گرفت مراکزنگهداری  ۲۰۲۱مارس  ۲ویروس کرونا در مهد کودکهای برلین، سنا در جلسه خود مورخ 

برای کلیه بچه های  ۲۰۲۱مارس  ۹کودکان )ازجمله مهدکودکها ومراکزنگهداری روزانه کودکان( را از تاریخ 
د. این بازگشایی با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا ومحدودیتهای پاندمی قابل برلین بازگشایی نمای

 اجرا میباشد

 این دستورالعمل ها شامل موارد زیرمیباشد

-۱ 

امکان استفاده از مراکز مراقبت کودکان بطور یکسان برای همه کودکان قابل دسترسی است و محدودیتی برای  
.همچنین محدودیتی هم برای والدین با شغل های ویژه وجود ندارد. هیچ گروهی وجود ندارد  

 -۲ 

كنند ملزم به اینکه روزانه حداقل هفت ساعت نیاز به كز نگهداری و مهد ها استفاده کلیه کودکان میتوانند از مرا 
.مراقبت داشته باشند  

-  ۳  

كودکان را ارائه ساعتهای مورد نیاز برای نگهداری كها ملزم میباشند به خانواده ها امکان استفاده از مهد کود
.کان استفاده از گود شاین تمام وقت را داشته باشندبدین صورت كه خانواده ها ام. دهند  

-۴ 

جهت پایین نگه داشتن موارد ابتال به ویروس کرونا بایستی از ارتباط نفر به نفر افراد جلوگیری به عمل آید و    
کل از کودکان ثابت مانده و تعویض بدین منظور بایستی گروهای متش. وارد ابتال امکان پذیر باشدكان ردیابی مام

.نشود  

 -۵ 

.پروتکل های بهداشتی بایستی مانند قبل رعایت شوند     

–  

–  
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لش های بزرگی مواجه میکند از این جهت که کلیه گشایی مراکز نگهداری کودکان را با چاقدر مسلم این باز 
کودک فرزند شما چنین چالشهایی در صورتی که در مهد . ندنمیتوانند همزمان کار خود را از سر بگیرمربیان 

گری از جمله تعویض گروهها بطور روزانه و هفتگی ارائه داده مشاهده شود بایستی مدل مراقبتهای ویژه دی
همزمان با . کاری کنندخود همبدین منظور از خانواده ها تقاضا داریم در این راستا با مهد کودک . شود
كرونا كز نگهداری کودکان و مهدکودک ها بطور گسترده و مداوم خدمات تست سریع ویروس گشایی مراباز

همچنین ماسکهای طبی و. كودکها ارائه میشودبرای پرسنل مهد  

FFP2   

یون پرسنل در مهدکودکها در اختیار پرسنل مهدکودک ها قرار خواهد گرفت. عالوه بر این پروسه واکسناس 
لویت در گروهای مختلف در دست اقدام استبراساس ا . 

. کان خردسال میشودکودکز نگهداری این پروتکل ها باعث ایمنی و ثبات در کار مهدکودک ها و دیگر مرا
 ۲۳مبلغ  ۲۰۲۱مجلس محلی سنا و اداره آموزش و حمایت از خانواده؛ والدین را موظف میداند که از ماه مارس 

یورو را ماهیانه برای مخارج تغذیه کودکان بپردازند این مبلغ بایستی پرداخت شود حتی اگر کودک شما بطور 
.کودک نیایدمستمر به مهد  

خاطر نشان میکنیم که محدودیتهای شرایط پاندمی وبررسی میزان ابتال جدید همچنان با دقت بررسی و دنبال  
برای هر گونه سوالی میتوانید با هات الین مجلس . ضروری اقدامات الزم را انجام دادمیشود تا بتوان در موارد 

از  902276600-030با شماره  ۲۰۲۱مارس  ۱۵محلی سنا و اداره آموزش و حمایت از خانواده تا تاریخ 
تماس حاصل نمایید ۱۵تا  ۹ساعت  . 

امیدواریم این تصمیمات جدید روند زندگی  .از حمایت شما برای غلبه به وضعیت موجود کمال تشکر را داریم
.شما را آسانتر نموده واز سرگیری زندگی عادی را برای شما امکان پذیر سازد  

با تشکر   

 از طرف آقای هولگر شولزه 

 مدیر بخش خانواده و آموزش کودکان خردسال


