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به همه والدین فرزندان
در مرکز های مهد های کودک یا کودکستان ها در برلین

05.05.2021

اطالعات برای والدین در مورد گسترش پیشکش دسترسی و خدمات به مراقبت های اضطراری در مرکز های مهد های کودک یا
هم کودکستان ها در برلین

والدین عزیز،
آقایان و خانم های عزیز ،

–

با توجه به الزامات و دستورالعمل اقدامات برای جلوگیری از مریضی  ، SARS-CoV-2مراکز مراقبت روزانه و مهد های کودک
برلین  ،به جز یا هم غیر از اراعه خدمات اضطراری  ،هنوز هم بسته هستند.
خوشبختانه  ،با در نظر داشتن ارقام نشر و پخش این مریضی ساری یا هم همه گیرینده کرونا که در  7روز گذشته کنترول شدهه
است در برلین در حال کاهش است و شیوع این عفونت یا هم مریضی ساری در مراکز مراقبت های روزانه یا هم کودکستان ها،
از جمله در ببن کودکان  ،به طور مداوم در حال کاهش است .این پیشرفت مثبت اکنون گام های بعدی را برای گشایش مرکز
مراقبت های روزانه یا هم مهد های کودک فراهم می کند.
در جلسه خود در تاریخ  4مه  ، 2021دفتر اداری سنا برلین تصمیم گرفت که از شروع تاریخ  10مه  2021به بعد  ،به همه
کودکانی که سن چهار سالگی خود را به پایان رسیده باشند باید به خدمات مراقبت های اضطراری در مهد های کودک یا هم
کودکستان بدون براورده کردن شرایط خاص دسترسی داشته باشند .و باید برای استفاده از این نیاز یا هم خدمات ویژه و
فوری به شرایط خاص نیاز نداشته باشند و بتوانند به اسانی و راحتی از این پیشکش استفاده نماییند.
دفتر اداری سنا برلین همچنین در حال بررسی و کوشش هستند تا مراحل بعدی برای گشودن مهد های کودک یا هم کودستان ها
را عملی بسازنند و پالن دارند تا به زود ترین فرصت بتوانند به همه خانواده های برلین و فرزندان آنها دوباره خدمات مراقبت
از کودکان را ارائه دهد .شرایط الزمه برای این امر ،ثابت بودن و کاهش میزان نشر این بیماری ساری عفونت کرونا میباشد.
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به منظور ایجاد ساختن و اماده کردن شرایط یا هم چارچوب اطمینانی برای اراعه خدمات اظراری مراقبت از اطفال شما ،ما از
همه امکانات و با پیشنهادات واکسیناسیون برای کارمندان  ،مواد برای محافظت  ،گزینه های آزمایش و امکان مراقبت از کودکان
در گروه های کوچک و پایدار پشتیبانی می کنیم.
برای اینکه کودکان شما بتوانند با وجود داشتن عالئم خفیف و ساده سرماخوردگی در مراکز مراقبت های روزانه یا هم مهد های
کودک حضور پیدا کنند یعنی در برنامه مراقبت اشتراک نماییند ،گزینه ارسال نتیجه آزمایش منفی کرونا یا فورم خوداظهاری
مربوطه وجود دارد که باید این قورم پرشود .برای اثبات عدم وجود عفونت کرونا  ،کافی است یکبار آزمایش منفی ارائه دهید.
تأیید روزانه نتیجه منفی آزمایش یا تکرار روزانه آزمایشات الزم نیست.
ما در مجموع  500000تست های خودآزمایی را برای کودکان مهد کودک در دسترس مراکز مراقبت های روزانه یا هم مهد
های کودک انها قرار داده ایم تا به والدین آنها بدهند .لطفا توجه داشته باشید:



شما خودتان این تست را باالی کودکان تان عملی میکنید و نه پرسنل مهد های کودک یا هم مراکز مراقبت های روزانه.
این آزمایشات فقط در صورت لزوم یعنی نیاز به شما یعنی والدین اطفال داده می شود تا بتوانید کودک خود را در
حاالت خاص و نیاز آزمایش کنید.

اگر به شما آزمایشی داده می شود  ،ما از شما می خواهیم فیلم ویدیویی آموزش از که از سوی اداره دفتر سنا برای آموزش ،
جوانان و خانواده ساخته شده است در مورد چگونگی استفاده از ازمایش را مشاهده کنید تا بتوانیم از خطا و اشتباه هات جلوگیری
نماییم .این فلم ویدیویی آموزشی را می توانید در  https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#faq_1_7پیدا کرده
تماشا نمایید.
اگر بیماری های دوامدار یا هم همیشه گی وجود داشته باشد که عالئم سرماخوردگی  /بیماری را نیز شامل باشد ،آزمایش مکرر
فقط به همین دلیل ضروری نمیباشد .اما برای اینكه كودك بتواند در مراكز مراقبت روزانه یا هم مهد کودک حضور یابد یا هم
اشتراک نمایید ،باید گواهی یعنی یک سند در مورد تأیید بیماری قبلی از نزد داکتر با خود داشته باشد و به مهد کودک یا هم مرکز
مراقبت روزانه ارائه دهید.
در چند هفته های گذشته ما همچنین سواالتی به شکل دوامدار و همیشه گی در مورد تست های خودآزمایی خاص کرونا دریافت
کرده ایم .این موارد یا ها تست های خاص هنوز توسط انستیتویت فدرال دارو و تجهیزات پزشکی تأیید نشده اند  ،به همین دلیل
آزمایشات مربوطه را تا به هنوز در دسترس مراکز مراقبت های روزانه یا هم کهد های کودک قرار نداده ایم.
والدین عزیز  ،ما می دانیم که تعطیلی مراکز مراقبت های روزانه یا هم مهد های کودک به ویژه برای خانواده های برلینی که با
وجود مراقبت های اضطراری گسترده  ،هنوز قادر به استفاده از هیچ یک از این پیشکش های با هم خدمات مراکز مراقبت های
روزانه از کودکان نیستند ،برای شان بسیار استرس آور یا هم مشکل است.
ما به شما اطمینان می دهیم که دفتر اداره سنا برلین در حال بررسی مراحل بعدی برای جایگزینی تعطیلی موجود در مراکز
مراقبت های روزانه برلین با مراقبت های اضطراری در زودترین وقت به نفع پیشنهاد برای همه خانواده های برلین و فرزندان
آنها است.
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