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به همه والدین کودکان در مهد های کودک یا هم کودکستان ها در برلین

12.10.2021
اطالعات والدین
والدین عزیز  ،خانمها و آقایان ،
با این نامه ما می خواهیم به شما در مورد قوانین و مقررات های فعلی سومین دستورالعمل اقدامات حفاظتی SARS-CoV-2-
) (3rd InfSchMVاطالعات بدهیم که تغییرات مهمی را در زمینه مراقبت و محافظت روزانه کودکان به همراه دارد.
شرکت در برنامه ها
با توجه به سومین دستورالعمل اقدامات حفاظتی  ، InfSchMV SARS-CoV-2-مجریان و سازمان دهندگان و مسوولین برنامه
ها،
به عنوان مثال  ،در بخش فرهنگی و ورزشی  ،خودشان می توانند تصمیم بگیرند که آیا فقط به افراد واکسین شده و در حال بهبودی
(به اصطالح شرایط  )G2اجازه دسترسی و اشتراک به برنامه را می دهند یا خیر .این شرایط در مهد کودک قابل اجرا نمیباشد.
برای کودکان زیر  6سال قوانین و مقررات شرایط  G2صدق نمی کند یعنی قابل اجرا نمیباشد .اطفال زیر سن  6سالگی می توانند از
امکانات یا برنامه های مناسب استفاده کنند  ،مانند به تئاتر کودکان رفتن ،بدون نیاز به آموزش تست منفی کرونا .این مقررات در
حال حاضر در مورد کودکان مهد کودک باالی  6سال نیز صدق می کند  ،مشروط بر اینکه در حین بازدید از مهد کودک تحت آزمایش
منظم قرار گیرند .برای این منظور  ،ایالت برلین به شما امکان می دهد از طریق مراکز مراقبت روزانه  ،آزمایش کرونا ( 2بار در
هفته) را باالی کودکان تحت مراقبت در مراکز روزانه خود انجام دهید .ما از شما می خواهیم از این گزینه های ازمایش کرونا استفاده
کنید تا همه کودکان در مهد کودک بتوانند در فعالیتهای خارج از مهد کودک شرکت کنند.

قوانین جدایی  /قرنطینه
هنگام تصبیت شدن افراد تماس نزدیک برای فردی که آزمایش مثبت داشته است و مدت قرنطینه آنها  ،مقامات بهداشتی توصیه های
موسسه روبرت کخ ( )RKIرا دنبال می کنند.
با آزمایش منظم کودکان مهد کودک  ،آزمایش رایگان با استفاده از آزمایش سریع آنتی ژن به طور کلی  5روز پس از روز آخرین
تماس با شخص که تست مثبت کرونا تصبیت شده است امکان پذیر است .با این حال  ،الزامات مقامات مسئول بهداشتی همچنان مهم
میباشد .ما می خواهیم اشاره کنیم که تست ها را نمی توان در خانه به عنوان یک خودآزمایی انجام داد.
اطالعات بیشتر در مورد این موضوع را می توانید در آدرس زیر بیابید:
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www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
دوران سازگاری
ما می خواهیم به این نکته اشاره کنیم که اگر والدین قصد دارند در جریان روند سازگاری همراه کودک شان باشند یا همرایی کنند،
باید واکسین شده ،بهبود یابنده یا هم آزمایش شوند (آزمایش سریع زیر نظر نماینده تعیین شده از مرکز مراقبت روزانه در اینجا کافی
است).
کمک های موقت برای خانواده
خوشحال می شویم مجددا ً به شما اطالع دهیم که ایالت برلین به والدینی که حق دریافت مزایای بیماری کودکان را ندارند  ،از  4ماه
جنوری یعنی ماه اول سال  2021جاری کمک موقت کرونا را می دهد .ماده  45قانون تامین اجتماعی پراگراف  .Vدر این لست
دانشجویان صاحب کار  ،اشخاص که شغل یا هم وظیفه شخصی داشته باشد  ،کسانیکه درامد کم دارند شامل میباشند اشخاص که به
دلیل ویروس همه گیر کرونا مجبور به مراقبت از فرزند خود در خانه بودند و در نتیجه درآمدشان را از دست داده اند .آنها می توانند
تا پایان همین سال از طریق صفحه انترنیتی زیر درخواست کمک کنند:

https://www.corona-hilfe-kind.berlin
اطالعات بیشتر را می توانید در وب سایت های اداره سنا برای آموزش  ،جوانان و خانواده و اداره امور مالی سنا و پورتال خانواده
برلین مشاهده کنید.
با احترام ،
به فرمان
هولگر شولزه
رئیس بخش پنجم  -آموزش خانواده و دوران کودکی
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