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Tüm Berlin kreşlerindeki çocukların
ebeveynlerine

04. Ağustos 2021

Yeni kreş yılın başlangıcı ilgili ebeveynlere bilgiler
Sevgili ebeveynler, sayın bayanlar ve sayın baylar,
2021/2022´in kreş yılı, Berlin gündüz bakım evlerinde düzenli işletimde başlamaktadır.
Normalliğe doğru atılan bu adımın mümkün olmasından ve tüm çocuklara kısıtlama olmaksızın
yeniden bakılabilmesinden çok memnunuz.
Kreşlerdeki enfeksiyon oranı çok düşük seviyededir. Berlin eyaleti, durumun böyle kalmasını
sağlamak için, önümüzdeki haftalarda ve aylarda test stratejisini ve aşı kampanyasını devam
edecek.
Aşı kampanyası büyük önem taşımaktadır. Küçük çocukların aşılanamayacakları
öngörüldüğünden dolayı, özellikle çevrelerindeki yetişkinlere, yani ebeveynlere, büyükanne ve
büyükbabalara ve eğitimcilere aşı olmalarına bağımlıdırlar.
Bundan dolayı size de sesleniyoruz:
Sizi ve başkaları, özellikle çocukları korumakta katkıda bulunun.
Aşı olun!
Bu şekilde, kreşlerin güvenli bir kapsamında çalışmasına ve daha fazla kreş kapanmasının
önlenmesine önemli bir katkıda bulunursunuz.
Berlin eyaleti aynı zamanda, kreşlere, örneğin çocuklarınızı yeni kreş yılın başlanmasında test
edebilmesi için kullanabileceğiniz, 500.000 antijen testi daha sağlar. Testleri kullanma
zorunluluğu yoktur. Bunun dışında kreşler, düzenli olarak personeli test etmek amacıyla, daha
çok antijen testleri alır.
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Aşılama ve testlere yanı sırada, maske takmak, mesafeyi korumak veya hijyen kurallarına uymak
gibi iyi bilinen ve kanıtlanmış önlemler de kreş alanında büyük önem taşımaktadır.

Seyahattan dönenler
Tatilinizi yurtdışında geçirdiyseniz, Almanya'ya döndüğünüzde bazı yükümlülükler geçerlidir.
Bunlar yurt dışında kaldığınız yere göre farklılık gösterir. Virüs varyant alanları, yüksek riskli
alanlar ve diğer alanlar arasında ayrım yapılır. Alanların ataması her gün yeniden ayarlanmaktadır.
Aşağıdaki bağlantıda görüntülenebilir:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Koronavirüs Giriş Yönetmeliğinin ortaya çıkartan hükümleri aşağıdaki genel bakışta özetlenmiştir.

Virüs değişken bölgesi

Kanıtlama zorunluğu
(12 yaşından itibaren)

Karantina zorunluğu
(Ayırma)

§ 5 KoronaGirişY

§ 4 KoronaGirişY

Giriş´de veya taşımadan önce :
14 Gün
Negatif PCR-Testi (maks. 72 saat)
(Ayrıca: Taşıma yasağı
veya Antijen testi (maks. 24
§ 10 KoronaGirişY´e dayanarak)
saat)
(Aşı/-İyileşme kanıtı yeterli
değildir)

Yüksek risk bölgesi

Diğer bölgeler

Giriş´de veya taşımadan önce:
Aşı- veya İyileşme kanıtı veya
negatif PCR-Testi (maks. 72 saat)
veya Antijen-Testi (maks. 48
saat)

10 Gün
Aşı-/İyileşme kanıtı ile 1´inci
günden itibaren veya negatif
test sonucu ile 5´inci günden
itibaren kısaltma, 12 yaş altı
çocuklar için 5´inci günden
itibaren otomatikken kısaltma
olacaktır

Giriş´de veya Hava yollar
vasıtasıyla taşımadan önce :
Negatif PCR-Testi (maks. 72 saat)
veya Antijen testi (maks. 48
saat)

Kaynak: İç İşler, İnşaat ve Vatan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

Seite 2 von 3

Korona giriş kurallarına ilişkin genişletilmiş kısa bir genel bakış burada bulunabilir:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavir
us/FAQs_Reise/Corona-Einreiseregeln_August_2021_Update.pdf

On iki yaş altındaki çocukların girişde bir test sunmalarına gerek yoktur. Aynısı döndükten
sonra kreşin ilk günü için de geçerlidir.
Bundan bağımsız olarak, Korona Virüs Giriş Yönetmeliğinin § 4´e uyarınca karantina kuralları
genellikle kreş çocukları da dahil olmak üzere seyahattan dönen herkes için geçerlidir.
Bundan dolayı, bir virüs değişken bölgesinden gelince kısaltma, mesela "serbestleştiren test"
yoluyla, mümkün değildir. Yüksek riskli bir bölgeden dönünce ise on iki yaşından küçük çocukların
karantina süresi otomatik olarak beş güne indiriliyor. Negatif bir test sonucunun veya önceki bir
Kovid 19 hastalığının İyileşme kanıtının - kreşte bile - sunulması gerekli değildir.
KoViD-19 ilgili özel risk altında olan çocuklar
Çocuğunuz bir KoViD 19 hastalığı olan ciddi bir hastalık seyri riski nedeniyle veya bir buna göre
risk taşıyan yakın bir kişi nedeniyle hala kreşe gidemiyor ise, 2021'in sonuna kadar, Berlin Eyaleti
sağlayıcısı ile koordineli olarak , güvenilir ve istikrarlı bakım ortamlarının kurulması veya devam
ettirilmesi için ek mali araçlar almak olasılık vardır. Bu şekilde, tüm çocuklar pandemi koşullarında
bile çocuk gündüz bakımına erişebilmelidir.
İhtaç olunca, kreş ile danışın!
Ebeveyn Hattı
2021/2022 kreş yılının başlamasını desteklemek için kreş sorumlusu 9 Ağustos 2021'den 31
Ağustos 2021'e kadar bir yardım hattı aracılığıyla tekrar sizin hizmetinizde olacaktır. Hafta içi
09:00-13:00 saatleri arasında (030) 90 227 6600 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Son olarak, kalan güzel bir yaz dönemi ve hepimiz için yeni kreş yılına başarılı bir başlangıç
diliyorum.
Saygılarımla,
Holger Schulze
V Bölüm Müdürü
Aile ve erken çocukluk eğitimi
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