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Gửi đến các phụ huynh của các cháu
tại các trung tâm chăm sóc trẻ ở Berlin

29.03.2021

Thông tin phụ huynh về hoạt động chăm sóc trẻ kể từ ngày 29 Tháng 3 Năm 2021
–

Các phụ huynh thân mến, quý ông và quý bà kính mến,
mặc dù có các biện pháp đa năng để đảm bảo được việc chăm sóc trẻ ổn định và an toàn, diễn biến
của dịch vẫn tăng dần tại các trung tâm chăm sóc trẻ em ở Berlin. Chính vì vậy nên số lượng nhà trẻ
bị đóng cửa hoàn toàn hoặc đóng cửa một phần liên tục tăng. Đồng thời số lượng trẻ em ở Berlin bị
nhiễm bệnh cũng tăng lên. Vì vậy, chúng tôi đề nghị quý vị tiếp tục chỉ gửi trẻ trong những trường
hợp cần thiết nhất và thường xuyên trao đổi với nhà trẻ về việc này.
Ngoài ra thì những thông tin sau có hiệu lực:

–

-

Hoạt động chăm sóc trẻ vẫn tiếp tục dưới sự hạn chế. Việc trông trẻ phải được diễn ra trong
các nhóm ổn định như có thể. Nếu như vì những lý do liên quan đến tổ chức hoặc nhân sự,
phạm vi của việc hoạt động chăm sóc trẻ có thể sẽ bị hạn chế thêm.

-

Trẻ em có triệu chứng cảm cúm sẽ không được trông. Nó cũng liên quan đến các trẻ bị ho hoặc
sổ mũi, mặc dù không bị sốt. Ngoại lệ dành cho các trường hợp có kết quả xết nghiệm tự làm/
nhanh âm tính. Việc thực hiện và sự hiền hành của xét nghiệm phải được xác nhận bằng bản tự
khai hoặc giấy chứng nhận của trung tâm kiểm tra. Dịch vụ xết nghiệm nhanh có thể thực hiện tại
các trung tâm kiểm tra ở Berlin. Trước khi xét nghiệm nhanh các phụ huynh nên dự đoán con
mình có phản ứng chống đối với việc xét nghiệm bởi một người lạ. Trong tuỳ trường hợp các phụ
huynh có thể tự thực hiện xét nghiệm tự làm tại các trung tâm kiểm tra. Kể từ giữa tháng Tư các
trung tâm chăm sóc trẻ sẽ cung cấp xét nghiệm tự làm.
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-

Khi tiếp xúc trực tiếp với trẻ em các chuyên gia giáo dục được phép đeo khẩu trang y tế. Khi
tiếp xúc với những người lớn các chuyên gia giáo phải đeo khẩu trang y tế. Các trường hợp ngoại
lệ đối với việc đeo khẩu trang y tế cần phải xuất trình giấy chứng nhận y tế.

Việc tiêm phòng cho nhân viên tại các trung tâm chăm sóc trẻ và việc cung cấp thường xuyên các xét
nghiệm nhanh đã dẫn đến ổn định đáng kể cho việc hoạt động chăm sóc trẻ tại các trung tâm. Tuy nhiên,
số lượng trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh hiện ngày càng tăng nên việc giảm tiếp xúc và truy xuất nguồn gốc của
những tiếp xúc là rất quan trọng. Do đó, chúng tôi tiếp tục kêu gọi quý vị cân nhắc việc này trong phạm vi
riêng tư của mình.

Nếu quý vị có nhưu cầu xin liên hệ với Hotline – phụ huynh của Bộ Giáo dục, Thanh thiếu niên và
Gia đình qua số điện thoại 030 – 90227 6600 vào những ngày làm việc trong tuần từ 9 đến 13 giờ
(ngoài ngày 1.4.2021).
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