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Kreşlerin ve gündüz bakım merkezlerinin tekrar kapatılması 

            8. Nisan 2021'den itibaren acil bakım faaliyeti ilişkin ebeveyn bilgileri 

 

Sevgili ebeveynler, sayın bayanlar, sayın baylar, 
 

Korona virüsünün artan varyantından (B.1.1.7) kaynaklanan enfeksiyon sayısının artması göz 
önüne alınan Berlin Senatosu, bugünkü özel oturumunda kreş ve gündüz bakım evlerinin tekrar 
kapatılmasına ve acil durum faaliyetlerine dönülmesine karar verdi. Bu düzenleme 8 Nisan 
2021'den itibaren geçerlidir. Bu şekille, yeni enfeksiyonların sayısını azaltılıp ve sağlık sistemini 
aşırı yüklemekten önlemiş oluyor. 

 
Aşağıdaki kriterler sizin için geçerliyse acil bakımdan yararlanabilirsiniz  

• Başka bakım seçeneklerinin bulunmaması nedeniyle son derece acil 
bakıma ihtiyaç duyulursa 

                       ve aynı zamanda 

• Bir ebeveynin mesleği (ev ofisinde dahil) kreşin acil bakım için mevcut 
listesinde geçerli ise. Bu listeyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz 

  /sen/bjf/corona/schule/uebersicht-der-berufsgruppen-
fuer-die-  notbetreuung.pdf 
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• Anaokulu çocukları (yani yazın okula giden çocuklar) veya bekar ebeveynlerin çocukları söz 

konusu olduğunda, ebeveynlerin veya vekillerin mesleğe bakılmaksızın acil bakıma erişim, 
veya 

• Özellikle acil eğitim nedenleriyle bakımı gerekli olan çocuklar söz konusu olduğunda. Bunlara 
engelli çocuklar, dil desteğine ihtiyacı olan çocuklar ve çocuk koruma vakaları dahildir. Bu 
çocukların bakımı, ebeveynlerinin veya vekillerin mesleğinden bağımsızdır. 

Acil bir bakıma ihtiyaç, profesyonel veya özel nedenlerden dolayı olabilir. Tek bir günlük talep 
veya devam eden veya düzenli bir talep olabilir. 

Bundan bağımsız olarak, tüm yetkili ebeveynlere veya bakıcılara, kişisel bakım ihtiyaçlarını 
kesinlikle gerekli olanla sınırlamaları ve bunu tesisleriyle düzenli olarak koordine etmeleri için 
çağrıda bulunuyoruz. 

Burun akıntısı veya öksürük gibi hafif soğuk algınlığı semptomları olan çocukların şu anda negatif 
bir test sonucu olmadan bakılamayacağını lütfen unutmayın. 31 Mart 2021 tarihli veli bilgilerinin 
soğuk algınlığı semptomları olan çocuklarla ilgilenilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulanmaya 
devam etmektedir. 

Gıda masrafları: 

Acil durum faaliyetlerinin tekrar tekrar başlatılması ve ebeveynler için ilgili kısıtlamalar ve yükler 
göz önüne alındığında, bir bakım teklifinin ilgili ayda 10 günden fazla alınmaması durumunda, 
kreş sorumlularından Nisan ayından itibaren gıda masraflarının toplanmasından feragat 
etmelerini istedik. Gıda masraflarının toplanması genellikle ayın başında gerçekleştiğinden ve bu 
noktada bakım teklifinin fiili kullanımı hala belirsiz olduğundan, sonraki bir faturalandırma da 
mümkündür. 

 
 

Sevgili ebeveynler, 

Berlin Senatosu, pandemik koşullar altında kısıtlı normal faaliyetlere mümkün olan en kısa 
sürede geri dönmeyi hedefliyor. Bu amaçla kreş ve gündüz bakım merkezlerinde çalışanlara 
yönelik aşılama kampanyasını sürdürüyoruz. Ayrıca, eğitim personeli için ve çocuklar için yeni 
test setleri önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak. Diğer bir önemli bileşen, tüm 
hijyen önlemlerine uygunluktur ve öyle olacaktır. 

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz. 

S a y g ı l a r ı m l a ,  

 
Holger Schulze 
Aile ve erken çocukluk eğitimi bölüm başkanı 
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