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Berlin'de bulunan kreşlerdeki tüm çocukların
ebeveynlerine

Ebeveynlere, kreşlerin 14 Şubat 2021'e kadar kapatılması ve acil bakım hakkı hakkında bilgiler
Sayın bayanlar ve baylar, sevgili ebeveynler,
–

devam eden yüksek enfeksiyon seviyesi ve ortaya çıkan yeni korona virüs çeşidi nedeniyle, Berlin
Senatosu 20 Ocak 2021'de kreşleri kapatmaya karar verdi. Acil bakımın kullanımındaki yavaş ama
istikrarlı artış, pandemiyi kontrol altına alma amacıyla daha kapsamlı düzenlemeler yapmayı gerekli
kılmıştır.
Senato Eğitim, Gençlik ve Aile Dairesi, yeni düzenlemelerin kişisel durumunuz üzerindeki etkilerinin
oldukça farkındadır. Siz ve çocuklarınız birkaç aydır önemli kısıtlamaları kabul etmek zorunda
kaldınız. Yine de, hala olağanüstü olan genel sosyal durumu hesaba katarak, çocuklarınıza mümkün
olduğunca evde bakmanızı rica ediyoruz. Böylelikle temasların önemli ölçüde azalmasına katkıda
bulunur ve böylece koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olursunuz.
Spesifik olarak aşağıdakilere Berlin Senatosu tarafından karar verildi:
 Kreşler, korona salgınını kontrol altına almak için kullanılmaktadır. 01/25/2021, kilitlenme
süresi nedeniyle kapandı.
 Bu noktadan sonra, tüm kreşler kilitli kalma süresi boyunca acil bakım sunacaktır.

–
 Günlük bakım merkezlerinin ortalama doluluk oranı% 50'yi geçmemelidir.

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de
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Acil bakıma erişimin düzenlenmesi:
Acil bakım daha sonra kullanılabilir
- aynı zamanda son derece acil bir bakıma ihtiyaç vardır
- bir ebeveynin mesleki faaliyeti (aynı zamanda ev ofisinde) sistemik olarak ilgili görev alanları
listesine (KRITIS listesi) kaydedilir.
Bu listenin güncel sürümünü https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/kita/ adresinde bulabilirsiniz.
Ek olarak, bekar ebeveynlerin çocukları ve engelli çocuklar da acil bakımı kullanabilmelidir. Burada
son derece acil bir bakıma ihtiyaç duyulması yeterlidir.
Detayda:
Son derece acil bir bakıma ihtiyaç, profesyonel veya özel nedenlerle olabilir. Tek bir günlük talep
veya devam eden veya düzenli bir talep olabilir.
Lütfen kurumunuzla yakın koordinasyon içinde çalışın ve çocuğunuza günlük olarak bile evde
bakmanızın mümkün olup olmadığını kontrol edin. Tesisinizle doğrudan temas halinde, lütfen acil
bakım veya günlük bakım hizmetlerinin sınırlı kullanımı açısından teması azaltma amacını dikkate
alan çözümler arayın.
Kurumunuzun çocukların ortalama% 50'sinden fazlasına bakmaması gerekmektedir. Kurumunuzda
şu anda yeterli personel olmayabilir. Bu durumda kayıtlı olağanüstü bakım ihtiyacını karşılamak için,
kurumunuz size gelebilir ve sizinle görüşerek, örneğin günlük ve / veya haftalık olarak bakım için
alternatif modeller arayabilir. Lütfen kreşinize elinizden geldiğince destek verin ve 25 Ocak 2021'de
yeni düzenlemenin başlamasıyla bazı şeylerin henüz uygulanmadığını anlayın.
Kreşinizle açıklığa kavuşturamayacağınız başka sorularınız varsa, Senato Eğitim, Gençlik ve Aile
Dairesinin kreş yardım hattını kullanabilirsiniz. Onlara her iş günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında
030 - 90 227 6600 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Acil bakıma erişimi olmayan ebeveynler için tazminat seçenekleri:
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Yukarıda açıklanan kriterler nedeniyle acil bakıma erişiminiz yoksa, aşağıdaki düzenlemeleri
belirtmek isteriz:
1. § 45 Abs. 2a SGB V uyarınca uzatılmış çocuk hastalık parası
Yukarıdaki kriterlere göre acil bakımı kullanma izniniz yoksa, çocuk hastalık parası alma seçeneğiniz
de olabilir.
5 Ocak 2021'den bu yana, bu sadece çocuğunuz hastaysa değil, aynı zamanda bir pandemi
nedeniyle çocuğunuzun evde bakılması gerektiğinde de kullanılabilir. Bu, ör. B. durum böyle ise
- kreşiniz kapalıysa,
- Çocuğunuz karantinada olmalı veya
- Resmi bir tavsiyeye göre çocuğunuza evde bakıyorsunuz.
Aynı zamanda, yasal sağlık sigortasına sahip olanlar için azami yardım süresi 2021'de ebeveyn başına
10'dan 20 iş gününe, bekar ebeveynler için 20'den 40 güne çıkacak. Çocuk hastalık parası başvurusu,
ilgili sağlık sigortası şirketine yapılmalıdır. Orada ilgili başvuru formlarını da bulacaksınız. Sağlık
sigortası şirketi ayrıca gündüz bakım merkezinizden bir sertifika sunmanızı isteyebilir. Bu mektuba
uygun bir örnek eklenmiştir.
Kreşlerden, gerekirse size bu sertifikayı vermelerini istedik.
2. § 56 1a IfSG uyarınca tazminat talebi
Ayrıca, bazı durumlarda, Bölüm 56 uyarınca kazanç kaybı için tazminat talep edebilirsiniz.
Enfeksiyon Koruma Yasası'nın (IfSG) 1a Bölümü. Bunun ön koşulları, diğer şeylerin yanı sıra,
- Günlük bakım merkezi, enfeksiyonların veya bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için yetkililer
tarafından geçici olarak kapatılır veya enfeksiyon koruma yasasına göre giriş yasaktır
- Çocuğunuz için başka makul bir bakım seçeneğiniz yok
- Bakım, çalışan kişi tarafından kapanma döneminde sağlanmalıdır ve - bu, kazanç kaybına neden
olur.
Bu tazminat talebiyle ilgili daha fazla bilgiyi internette şu adreste bulabilirsiniz:
https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschlussung/artikel.935438.php
IfSG kapsamındaki tazminat, yukarıda belirtilen çocuk hastalık parası ile aynı anda alınamaz. 5 Ocak
2021'den önce kapatılması nedeniyle bakım için, § 45 SGB V uyarınca çocuk hastalık parası yoktur,
ancak § 56 para 1a IfSG uyarınca tazminat mümkündür.

Gıda masrafları
Çoğu federal eyaletin aksine, Berlin'de kreş için ücret alınmaz. Kural olarak, gündüz bakım
masraflarının 3 (5) Bölümüne göre kayıt yaptırmalısınız.
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Katılım Yasası (TKBG), yalnızca günlük bakım teklifine dahil edilen yemek masraflarına aylık 23 Euro
tutarında katkıda bulunur.
Geçim ücreti, gündüz bakım merkezinin normal kapanış günlerinde veya bakım ve yemek
hizmetlerinin kullanılamadığı çocuk hasta olduğunda da ödenecektir. Aynı durum başlangıçta şu
anda gerçekleştirilmiş olan tesislerin kapatılması ve acil durum operasyonları için de geçerlidir. Bu
zorunluluk, yalnızca gündüz bakım merkezlerinin daha uzun bir süre kapalı kalması gibi özel
durumlarda kaldırılabilir. Ancak Ocak ayında durum henüz böyle değil.
Bu nedenle, başlangıçta hala geçim katkı payınızı ödemek zorundasınız. Gelecekteki gelişmelerden
dolayı herhangi bir değişiklik olması durumunda sizi derhal bilgilendireceğiz.
Ebeveynler için bu bilgiler yakında birkaç dilde de, Senato Eğitim, Gençlik ve Aile Dairesi'nin web
sitesinde aşağıdaki bağlantı altında bulunabilir:
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/stieg-oeffnung-kita-undkugtagespflege/

Son olarak, dahil olan herkesten çok şey isteyen bir durumda desteğiniz ve sabrınız için teşekkür
ederiz. Sağlıklı kal!
Saygılarımla,
Holger Schulze
Aile ve Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı

