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یا کودک های مهد های مرکز  ی دراضطرار یبه مراقبت هاو خدمات  یدسترسپیشکش در مورد گسترش  نیوالد برای اطالعات

 نیدر برلهم کودکستان ها 

 

 ز،یعز نیوالد
 ، زیعز یها و خانم انیآقا

 

مهد های کودک ، مراکز مراقبت روزانه و  SARS-CoV-2 مریضیبرای جلوگیری از دستورالعمل اقدامات و با توجه به الزامات 

 بسته هستند.هم ، هنوز  یاضطراربه جز  یا هم غیر از اراعه خدمات ،  نیبرل

شدهه  گذشته کنترول  روز 7نظر داشتن ارقام نشر و پخش این مریضی ساری یا هم همه گیرینده کرونا که در  با در ، خوشبختانه

، یا هم کودکستان هاروزانه های در مراکز مراقبت  یا هم مریضی ساری عفونتاین  وعیدر حال کاهش است و ش نیدر برلاست 

مرکز  شیگشا یرا برا یبعد یمثبت اکنون گام ها شرفتیپ نیکودکان ، به طور مداوم در حال کاهش است. اببن از جمله در 

 کند. یفراهم میا هم مهد های کودک روزانه  یمراقبت ها

، به همه به بعد  2021مه  10 شروع تاریخ از گرفت که میتصمبرلین سنا دفتر اداری ،  2021مه  4 خیدر جلسه خود در تار

در مهد های کودک یا هم  یاضطرار یمراقبت ها خدمات به دیباباشند  دهیرسخود را به پایان  ی که سن چهار سالگ یکودکان

و  ژهیویا هم خدمات  ازین و باید برای استفاده از این  داشته باشند. یدسترسشرایط خاص  بدون براورده کردن  کودکستان

 .شرایط خاص نیاز نداشته باشند و بتوانند به اسانی و راحتی از این پیشکش استفاده نماییندبه  یفور

مهد های کودک یا هم کودستان ها گشودن  یبرا یمراحل بعدو کوشش هستند تا  یدر حال بررس نیهمچنبرلین سنا دفتر اداری 

مراقبت  خدمات و فرزندان آنها دوباره نیبرل ید به همه خانواده هانبتوان ترین فرصت به زودرا عملی بسازنند و پالن دارند تا 

 .اشدکرونا میبعفونت  نشر این بیماری ساری زانیامر، ثابت بودن و کاهش م نیابرای الزمه شرایط  از کودکان را ارائه دهد. 
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، ما از اظراری مراقبت از اطفال شمات خدما اراعه یبرا اطمینانیچارچوب یا هم  طیشراساختن و اماده کردن  جادیبه منظور ا

و امکان مراقبت از کودکان  شیآزما یها نهی، گز تمحافظبرای کارمندان ، مواد  یبرا ونیناسیواکس شنهاداتیامکانات و با پهمه 

 .میکن یم یبانیپشت داریکوچک و پا یدر گروه ها

یا هم مهد های روزانه های در مراکز مراقبت  یسرماخوردگو ساده  فیعالئم خفداشتن بتوانند با وجود شما کودکان  نکهیا یبرا

 یخوداظهارفورم  ایکرونا  یمنف شیآزما جهیارسال نت نهی، گزیعنی در برنامه مراقبت اشتراک نماییندکنند  دایحضور پکودک 

. دیارائه ده یمنف شیآزما کباریاست  ی، کاف کرونااثبات عدم وجود عفونت  ی. براکه باید این قورم پرشود  مربوطه وجود دارد

 .ستیالزم ن شاتیتکرار روزانه آزما ای شیآزما یمنف جهیروزانه نت دییتأ

مراکز مراقبت های روزانه یا هم مهد کودکان مهد کودک در دسترس  یرا برا ییخودآزماتست های   500000ما در مجموع 

 :دیآنها بدهند. لطفا توجه داشته باش نیتا به والد میقرار داده ا های کودک انها 

 یا هم مراکز مراقبت های روزانه کودکهای و نه پرسنل مهد باالی کودکان تان عملی میکنید تست را  نیشما خودتان ا. 
 در کودک خود را  دیشود تا بتوان یداده میعنی نیاز به شما یعنی والدین اطفال صورت لزوم  درفقط  شاتیآزما نیا

 .دیکن شیآزماو نیاز  خاص حاالت

آموزش ، که از سوی اداره دفتر سنا برای آموزش از  ییویدیو لمیف میخواه یشود ، ما از شما م یداده م یشیاگر به شما آزما

 یریجلوگتا بتوانیم از خطا و اشتباه هات  دیمشاهده کنازمایش را استفاده از  یدر مورد چگونگ ساخته شده است جوانان و خانواده

پیدا کرده  https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#faq_1_7در  دیتوان یرا می آموزش ییویدیو فلم نی. انماییم

 تماشا نمایید.

مکرر  شی، آزماباشدشامل  زیرا ن یماری/ ب یوجود داشته باشد که عالئم سرماخوردگ همیشه گیدوامدار یا هم  یها یماریاگر ب

یا هم  ابدیحضور روزانه یا هم مهد  کودک كودك بتواند در مراكز مراقبت  نكهیا ی. اما برامیباشدن یضرور لیدل نیفقط به هم

از نزد داکتر با خود داشته باشد و به مهد کودک یا هم مرکز  یقبل یماریب دییتأیعنی یک سند در مورد  یگواه دی، بااشتراک نمایید

 .دهیدارائه مراقبت روزانه 

 افتیدرخاص کرونا  ییخودآزماتست های در مورد ی به شکل دوامدار و همیشه گی سواالت نیگذشته ما همچن های در چند هفته

 لیدل نینشده اند ، به هم دییتأ یپزشک زاتیدرال دارو و تجهف تیتویهنوز توسط انست یا ها تست های خاص موارد نی. امیکرده ا

 .ه ایمقرار ندادیا هم کهد های کودک روزانه  یدر دسترس مراکز مراقبت ها تا به هنوز مربوطه را شاتیآزما

با که  ینیبرل یخانواده ها یبرا ژهیبه ویا هم مهد های کودک روزانه های مراکز مراقبت  یلیکه تعط میدان ی، ما م زیعز نیوالد

های مراکز مراقبت این پیشکش های با هم خدمات از  کی چیگسترده ، هنوز قادر به استفاده از ه یاضطرار یمراقبت هاوجود 

 است.یا هم مشکل استرس آور  اریبس برای شان، ستندیاز کودکان نروزانه 

موجود در مراکز  یلیتعط ینیگزیجا یبرا یاحل بعدمر یدر حال بررسبرلین سنا دفتر اداره که  میده یم نانیبه شما اطم ما

و فرزندان  نیبرل یهمه خانواده ها یبرا شنهادیوقت به نفع پ زودتریندر  یاضطرار یبا مراقبت ها نیروزانه برل های مراقبت

 آنها است.

 

 با احترام
 از طرف

 هولگر شولز
 Vگروه  سیرئ

 یدوران کودک لیخانواده و اوا آموزش


