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Berlin kreşlerindeki tüm çocukların
ebeveynlerine

5. Mayıs 2021

–
Kreş´in acil bakım hizmetlerine erişimin genişletilmesi ilişkin ebeveyn bilgileri
Sevgili ebeveynler,
sayın bayanlar, sayın beyler,
SARS KoV 2 çevreleme önlemleri yönetmeliğinin yönergelere göre, Berlin kreşleri ve gündüz bakım
merkezleri acil bakım faaliyetleri bağlantılı olarak hala kapalı vasiyette bulunmaktadır.
Neyse ki, Berlin'de sözde 7 günlük insidans oranı düşüyor ve çocuklar da dahil olmak üzere gündüz
bakım merkezlerinde enfeksiyonun insidans oranı giderek azalmaktadır.
Bundan dolayı Senato, 4 Mayıs 2021'deki toplantısında 10 Mayıs 2021'den itibaren dört yaşına
ulaşan tüm çocukların acil bakıma erişebilmelerine karar verdi. Bunun için özel ve acil bir bakıma
ihtiyaç duyulması ön koşul değildir.

–

Bunun dışında Senato, yakında tüm Berlinli ailelere ve çocuklarına yeniden çocuk bakımı
sunabilmek için atılacak diğer adımları da incelemektedir. Şimdilik ve sonrasında, bunun ön
koşulu sabit veya azalan bir enfeksiyon oranıdır.
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Güvenli acil durum faaliyetinin çerçeve koşullarını oluşturmak için, çalışanlara yönelik aşı olma
imkanları, koruyucu malzemeler, test olma imkanları ve küçük, istikrarlı gruplarda çocuk bakımı
imkânı ile tesisleri ve orada bakılan çocukları destekliyoruz.
Çocukların hafif soğuk algınlığı semptomlarına rağmen kreşine gidebilmeleri için, negatif bir test
sonucu veya buna karşılık gelen bir öz beyan sunma seçeneği vardır. Korona enfeksiyonu olmadığını
kanıtlamak için bir kez negatif test yapılması yeterlidir. Negatif bir test sonucunun günlük olarak
doğrulanması veya testlerin günlük olarak tekrarlanması gerekli değildir.
Tesislere, kreş çocukların ebeveynlerine teslim edilmesine amacıyla, toplam 500.000 adet şahsi test
seti sağladık. Lütfen dikkat edin:
-

Testin yapılması kreş personeli tarafından değil, sizin tarafınızdan yapılacaktır
Çocuğunuzu sebeplere istinaden test edebilmeniz için, size test seti ihtiyaç olunca teslim
edilecektir.

Size bir test seti teslim edilince, uygulama hataları önlemek amacıyla testle ilgili olarak Senato Eğitim,
Gençlik ve Aile Dairesinin eğitim videosunu izlemenizi tavsiye ederiz. Aşağıdaki bağlantıyı tıklayın
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#faq_1_7
Soğuk algınlığı / hastalık semptomlarını da içeren kronik hastalıklar varsa, yalnız bu nedenle sürekli test
edilmesine gerek yoktur. Ancak, çocuğun kreşe gitmesine izin verilmesi için önceki hastalığı teyit eden bir
sağlık raporu sunulmalıdır.

Tükürük testler ilgili son haftalarda bize sürekli sorular ulaşmaktadır. Bu tür testler, Federal İlaç ve Tıbbi
Cihazlar Enstitüsü tarafından henüz onaylanmadığından dolayı, bizim tarafımızdan kreşlere
sunulmamaktadır.
Sevgili ebeveynler, gündüz bakım merkezlerinin kapatılmasının, özellikle kapsamlı acil bakıma rağmen
çocuk bakım tesisinden yararlanamayan Berlinli aileler için, stresli olduğunun farkındayız. Senato'nun,
Berlin'deki kreşlerin mevcut olan kapatılmasını mümkün olan en kısa sürede acil bakımla değiştirmek için
tüm Berlin aileleri ve çocuklarına yönelik bir teklif lehine başka adımları incelediği konusunda sizi temin
ederiz.
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