Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Bernhard-Weiß-Str. 6
10178 Berlin-Mitte
U + S Alexanderplatz

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  Bernhard-Weiß-Str. 6  D-10178 Berlin

www.berlin.de/sen/bjf

Berlin kreşlerindeki tüm çocukların ebeveynlerine

–

11. Mayıs 2021
–

17 Mayıs 2021'den itibaren kısıtlı düzenli işleyişe sahip gündüz bakım merkezlerinin açılmasıyla ilgili ebeveyn
bilgileri

Sevgili ebeveynler, sayın bayanlar, sayın beyler,
Berlin'deki 7 günlük insidans şu anda (11 Mayıs 2021 itibariyle) 93.7 değerindedir ve bu nedenle bir önceki haftanın
seviyesinin önemli ölçüde altındadır. Kreş çocuklar grubunda da son zamanlarda sayılar yeniden düşmektedir.
Bu olumlu gelişmeye dayanarak ve 8 Nisan 2021'den beri kapatmanın sizin için yarattığı yükün bilincinde olarak
Senato bugün bir toplantıda gündüz bakım tesislerinin yeniden açılmasına karar verdi.

17 Mayıs 2021'den itibaren, tüm aileler ve çocukları için günlük çocuk bakım hizmeti yeniden açılacak ve
pandemi koşulları altında sınırlı düzenli faaliyetler sunulacak.
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Ayrıntılı olarak, aşağıdakiler sağlanacaktır:
(1) Bakım sözleşmesi olan tüm çocukların gündüz bakım merkezine erişimi olmalıdır.
Bireysel hedef gruplarla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Sistemik olan önemli
mesleklerden oluşan KRITIS listesi artık kullanılmamaktadır.
(2) Kreşler ailelere mümkünce ihtiyaçdan bağımsız en az yasal gereklilik olan 7 saattan
oluşan bakım hizmeti sunmalıdır. Tüm gün kuponuna göre günlük bakım süresi olan en az bir
gruba sunulmalıdır.
(3) Pandemik koşullar altında kısıtlı düzenli çalışma, enfeksiyonların teması ve izlenebilirliğini
en aza indirme hedefine bağlı kalır. Mümkünse bakım istikrarlı gruplar halinde yapılmalıdır.
Organizasyonel nedenlerden ötürü, gruplar gerekirse bir kez yeniden birleştirilebilir, ancak
daha sonra kararlı ayarlarda yeniden çalışmaları gerekir.
(4) Personel darlığı veya organisasyonel koşullar gerektiriyorsa, ebeveynler ile kreş ve
gündüz bakım sorumlusu arasındaki koordinasyonda bakım faaliyetinde kısıtlamalar
mümkün olabşlecektir.
(5) Geçerli hijyen önlemlerine yine de uyulmalıdır.

Ayrıca, kişisel bakım ihtiyaçlarınız gerekli temaslolanlarla kendinizi sınırlamanızı ve bunu günlük
bakım merkezinizle düzenli olarak koordine etmenizi istiyoruz.
Bu açılış, çalışanların ve çocukların sağlığının korunmasını desteklemek için eşlik eden önlemlerin sürekli
devam etmesi ile gerçekleşir. Bu, özellikle testin ve aşılama stratejisinin sürdürülmesini içerir.
Pandemik şartlarda sınırlı düzenli faaliyetleri başladıktan sonra bile tesislerdeki enfeksiyon sürecini
büyük bir titizlikle takip edip, gerekirse müdahale edebilmek için değerlendireceğiz.

Ayrıca aşağıdaki hususlar ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz:
Gıda masrafları
17 Mayıs 2021'den itibaren normal faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte SenBJF, Mayıs 2021'den itibaren tüm
ebeveynlerin aylık 23 Euro'luk yemek masraflarına yeniden katkıda bulunma zorunluluğunu görüyor. Bu, çocuklarınız
henüz kreşe dönmediyse de geçerlidir. Ancak, çocuklarınız Mayıs ayında bakımı 10 günden fazla kullanmadıysa,
kreş sağlayıcılarına ödeme yapmaktan kaçınmaları için çağrıda bulunduk.

Yeni kabuller / alıştırmalar:
Yeni kabuller ve alıştırmalar artık tüm çocuklar için temelde yeniden mümkün.
İyileşmiş olan çocuklar için zorunlu test:
Son zamanda, kreşlerde iyileşmiş çocuklar için zorunlu testten muafiyetlere ilişkin sorular aldık. Bu
bağlamda, test yükümlülüğünden muafiyet sağlayan İkinci Enfeksiyon Koruma Önlemleri
Yönergesi paragraf 6c geçerlidir
"En az 28 gün ve en fazla altı ay önce SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonu için pozitif bir PCR testi
sonucu kanıtlayabilen iyileşenler".
Bu aynı zamanda, eğer aksi takdirde bir test yaptırması gerekecekse, kreşlerindeki nekahet dönemini
atlamış olan çocuklar için de geçerlidir.

Sevgili ebeveynler,
mevcut durumla başa çıkmada desteğiniz için teşekkür ederiz. Günlük bakım merkezlerinin
açılmasının günlük yaşamı düzenlemenizi kolaylaştıracağını ve en azından size ve çocuklarınıza
aile yaşamında biraz daha normal bir ortam sağlayacağını umuyoruz.
Herhangi bir sorunuz varsa, Senato Eğitim, Gençlik ve Aile Dairesinin ebeveyn yardım hattı
hala mevcuttur. Onlara her iş günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında 030 - 90227 6600 numaralı
telefondan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,
Holger Schulze
V. Bölüm Başkanı
Aile ve erken çocukluk eğitimi

