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اطالعات برای والدین در مورد شروع سال جدید مراکز مراقبت های روزانه

والدین عزیز  ،خانمها و آقایان ،

سال مراقبت روزانه  2022/2021در مراکز مراقبت های روزانه و مهد های کودک (کودکستان) در برلین به طور منظم شروع به
کار خویش می نمایید  .ما بسیار خوشحالیم که این مرحله به سمت عادی شدن امکان پذیر است و می توان بدون محدودیت های از همه
کودکان دوباره مراقبت کند.
در حال حاضر میزان عفونت در مهدهای کودک در سطح بسیار پایینی است .ایالت برلین برای اطمینان از ادامه این روند  ،استراتژی
آزمایشی و کمپین واکسیناسیون خود را در هفته ها و ماه های آینده ادامه خواهد داد.
کمپین واکسیناسیون از اهمیت باالیی برخوردار است .از آنجا که قابل پیش بینی است که کودکان کوچک قادر به واکسیناسیون نخواهند
بود  ،آنها به طور خاص به بزرگساالن در محیط خود  ،یعنی والدین  ،پدربزرگ و مادربزرگ و مربیان  ،واکسین می شوند.

بنابراین ما از شما درخواست می کنیم:
برای محافظت از خود و دیگران  ،به ویژه بچه های کوچک کمک نمایید و واکسن بزنید!
به این ترتیب  ،شما سهم مهمی در تضمین و دایمی ساختن این موضوع دارید که پیش برد مهد های کودک با خیال راحت انجام می شود
و از تعطیلی بیشتر مهد های کودک اجتناب می شود.
هم زمان  ،ایالت برلین  500،000تست آنتی ژن دیگر را برای آزمایش مربوط به کودکان در مهد های کودک در آغاز سال مهد کودک
در اختیار مهد های کودک قرار می دهد  ،که می توانید برای آزمایش فرزندان خود از آنها استفاده کنید .در آغاز سال مهد کودک هیچ
نیاز برای استفاده از آزمون ها وجود نخواهد داشت .مراکز مهد های کودک همچنین آزمایشات آنتی ژن اضافی را برای آزمایشات
منظم کارکنان دریافت می کنند.
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عالوه بر واکسیناسیون و آزمایش  ،اقدامات شناخته شده و اثبات شده  ،مانند پوشیدن ماسک  ،رعایت فاصله یا رعایت قوانین بهداشتی
نیز در مراکز مراقبت روزانه اهمیت زیادی دارد.

مسافران بازگشتی

اگر تعطیالت خود را در خارج از کشور گذرانده اید  ،هنگام بازگشت به آلمان تعهدات خاصی اعمال می شود.
این موارد مربوط به محل اقامت شما در خارج از کشور میباشد .بین مناطق مختلف ویروس  ،مناطق پر خطر و مناطق دیگر تمایز
قائل می شویم .تخصیص مربوط به مناطق روزانه نشر می شود .این تغیرات را شما میتوانید درلینک ذیل مشاهده کنید:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
تصامیم حاصله از دستورالعمل ورود به ویروس کرونا در نمای کلی خالصه شده است
تعهد قرنطینه

شواهد و مدارک

( غیر از اشخاص خاص یا هم تفکیک
شده)

(افراد از شروع سن  12سالگی)

قوانین مربوط به کرونا برای ورود به
کشور § 4

 14روز
(عالوه بر این :ممنوعیت تفکیک یابی یا
هم اجازه خاص مطابق با § 10
)CoronaEinreiseV

قوانین مربوط به کرونا برای ورود به
کشور § 5

هنگام ورود یا قبل از تفکیک یابی یا هم
اجازه خاص :آزمایش  PCRمنفی (حداکثر
 72ساعت) یا آزمایش آنتی ژن (حداکثر
 24ساعت)

ناحیه انواع ویروس

(مدارک واکسیناسیون  /بهبود یابی کافی
نیست)

 10روز
کاهش از روز اول با اثبات واکسیناسیون /
دوره بهبودی از مریضی ساری کرونا یا
از روز پنجم با اثبات آزمایش منفی ؛ برای
کودکان زیر  12سال به طور خودکار یا
هم اتومات پس از روز  5پایان می یابد

هنگام ورود یا قبل از تفکیک یابی یا هم
اجازه خاص :اثبات واکسیناسیون یا
بهبودی از مریضی ساری کرونا یا
آزمایش  PCRمنفی (حداکثر  72ساعت) یا
آزمایش آنتی ژن (حداکثر  48ساعت)

هنگام ورود به کشور یا قبل از تفکیک
یابی یا هم اجازه خاص  :اثبات
واکسیناسیون یا بهبودی یا آزمایش PCR
منفی (حداکثر  72ساعت) یا آزمایش آنتی
ژن (حداکثر  48ساعت)
منبع :وزارت داخله فدرال  ،برای ساختمان و امور داخلی ؛ وزارت بهداشت فدرال
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منطقه پر خطر

مناطق دیگر

یک نمای کلی مختصر از قوانین ورود به کشور در موردکرونا را می توانید در اینجا پیدا کنید:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavir
us/FAQs_Reise/Corona-Einreiseregeln_August_2021_Update.pdf

کودکان زیر دوازده سال هنگام ورود نیازی به ارائه آزمون ندارند .همین امر در مورد اولین روز مهد کودک پس از بازگشت نیز قابل
اجرا میباشد.
بدون از این  ،قوانین قرنطینه مطابق با بخش  4قانون ورود به کشور در مورد ویروس کرونا به طور کلی برای همه کسانی که به
سفر باز می گردند  ،از جمله کودکان مهد کودک  ،اعمال می شود.
هنگام ورود از منطقه ویروسی  ،کوتاه شدن قرنطینی یا هم به طور مثال خالصی از "آزمایش رایگان" امکان پذیر نیست .از سوی
دیگر  ،هنگام بازگشت از یک منطقه پرخطر  ،قرنطینه کودکان زیر دوازده سال به طور خودکار یا هم اتومات به پنج روز کاهش می
یابد .ارائه نتیجه آزمایش منفی یا اثبات بیماری قبلی کووید  - 19در مهد کودک ضروری نیست.

کودکان در معرض خطر خاصی از نظرCoViD-19
اگر کودک شما هنوز نتواند به دلیل خطر فردی در دوره شدید بیماری با شخص بیمار  CoViD-19یا به دلیل نزدیکی با خطر مربوطه
 ،به مرکز مراقبت روزانه مراجعه کرده نتواند ،این تا پایان سال  ، 2021با هماهنگی با کودکستان ها از ایالت برلین برای دریافت
منابع مالی اضافی برای ایجاد یا ادامه تنظیمات مراقبت قابل اعتماد و پایدار مراجعه نمایید .به این ترتیب  ،همه کودکان حتی در شرایط
دشوار کرونا باید به مرکز مراقبت های روزانه کودک دسترسی داشته باشند

در صورت لزوم  ،لطفا در این مورد با مهد کودک خود صحبت کنید!

خط تلفن برای والدین
برای حمایت از شروع سال مهد کودک  ، 2022/2021سرپرستان مهد های کودک مجددا از  9آگوست  2021تا  31آگوست  2021از
طریق یک خط تلفن در دسترس شما خواهد بود .شما می توانید در روزهای هفته از ساعت  9صبح تا  1بعد از ظهر

 )030( 90227-6600با آنها تماس بگیرید.
در پایان  ،برای شما آرزوی اوقات خوب تابستانی و شروع موفقیت آمیز سال مهد کودک جدید را برای همه آرزومندم.

با احترام

از طرف
هولگر شولزه
رئیس بخش پنجم
بخش آموزش خانوادگی و دوران کودکی.
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