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Berlin kreşlerin´deki tüm çocukların ebeveynlerine 
 
 

07. Eylül 2021 
 
 

 
Yeni kreş yılın başlangıcı ilgili ebeveynler bilgilendirmesi 
 
 
 
 
Sevgili ebeveynler, sayın Bayanlar, sayın Baylar, 
 
Berlin'deki kreşler yeni kreş 2021/22 yılına başarıyla başladı. Genel olarak düşük enfeksiyon 
seviyesi sayesinde tüm çocuklara düzenli faaliyetlerde bakılabilir. 
 
Artan aşılama oranları, Berlin test stratejisi ve yetişkinlerle temas halindeyken havalandırma ve 
maske takma dahil olmak üzere denenmiş ve test edilmiş hijyen kuralları ve veli toplantıları, 
partileri ve kutlamaları düzenleme kuralları bu düşük enfeksiyon oranına belirleyici bir katkı 
sağlıyor. 
 
Bahsedilen kurallar, özellikle önümüzdeki sonbahar ve kış dönemi açısından büyük önem arz 
etmeye devam ediyor. Bunu akılda tutarak, çocuklarınızı test etme seçeneklerini de 
genişletiyoruz: 
 
Berlin test stratejisinin genişletilmesi 
 
Berlin Eyaleti, çocuk gündüz bakım tesisleri aracılığıyla çocuğunuzun düzenli gönüllü testi için size PoC 
Antigen hızlı testi sağlayacaktır. Eylül ayının ortasından itibaren, çocuğunuzu haftada iki kez test etmek 
için hızlı antijen testleri, başlangıçta ilk olarak tesisinizden alabilirsiniz. 
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Bu genişletilmiş test seçenekleri, örneğin hastalık belirtileri olan çocuklar, yurt dışı seyahatinden dönen 
çocuklar veya kreşte doğrulanmış bir enfeksiyon vakası durumunda, olayla ilgili testler için önceki 
düzenlemeleri tamamlar. 
 
Sizden bu olanaklardan sürekli ve düzenli olarak yararlanmanızı ve böylece güvenli bir bakım 
operasyonuna katkıda bulunmanızı rica ediyoruz. 
 
Bu tedbire paralel olarak, lolipop PCR testlerinin kullanımına yönelik pilot proje ileriye doğru itilmektedir. 
Gündüz bakım merkezleri ayrıca düzenli personel testleri için ek antijen testleri alır. 
 
Yakın temaslar için karantina 
 
Üçüncü SARS CoV 2 Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Yönetmeliği'nde (SARS-CoV-2 InfSchVO) 
değişiklik yapan beşinci yönetmelikle Senato, testi pozitif çıkan çocukların yakın temaslıları için 
karantinanın önemini kaybetmediğini ve çevrenin korunmasına katkı sağladığını açıkça ortaya koydu. 
 
Ancak Senato, enfeksiyonun ilk evresindeki yaygın bulaşmaya atıfta bulunarak karantina süresini veya 
sözde tecrit süresini 14 günden beş güne indirdi. Yakın temasta bulunan bir kişinin karantinası, en erken 
başladıktan sonraki altıncı günde bir PoCAntigen veya PCR testinin negatif sonucuyla sona erer. Bu 
şekilde karantina düzenlemelerinin Berlinli ailelere yüklediği yük mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. 
 
Birinci derece irtibat kişisinin kim olacağına dair karar, kreş ve ilgili sağlık birimi arasında yakın 
koordinasyon içinde verilmeye devam edilecektir. 
 
Aileler için Corona molası Aile tatillerini kolaylaştırılması 
 
Ayrıca, Federal Aile İşleri Bakanlığı'nın, çocuklar ve ergenler için Korona Sonrası Yetişme federal 
programının bir parçası olarak 1 Ekim 2021'den 31 Aralık 2022'ye kadar kar amacı gütmeyen aile eğlence 
merkezlerinde aile tatil dönemlerini finanse ettiğini bildirmek isteriz. Program, özellikle transfer (düşük 
gelirli) alan ailelerin yanı sıra çocuklu ailelere veya engelli aile üyelerine yöneliktir. 
 
Programı, şartlara uygun kişiler Almanya genelinde kar amacı gütmeyen aile tatil noktalarında ve aile 
eğlencesi için uygun diğer tesislerde indirimli bir aile tatili rezervasyonu yapmak için kullanabilir ve 
oradaki konaklama ve yemek için normal masrafların sadece yüzde 10'unu öder. 
 
Daha fazla bilgi bu web sitesinde bulunabilir: 
 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/corona-auszeit-fuer-familien 
 
Saygılarımla, 
 
Holger Schulze 
V. Bölüm Başkanı 
Aile ve Erken Çocukluk Gelişimi 
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