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Tüm Berlin kreşlerin´deki çocukların ebeveynlerine

12. Ekim 2021

Ebeveynler bilgilendirmesi
Sevgili ebeveynler, sayın Bayanlar ve Baylar,
aşağıda, çocuk gündüz bakımı alanı için önemli değişiklikler getiren 3. SARS CoV 2
Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Yönetmeliği'nde (3. InfSchMV) yapılan güncel
düzenlemeler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Etkinliklere katılması
3. InfSchMV'ye göre, tesis işletmecileri ve etkinlik organizatörleri, örn. kültür ve spor
alanında, yalnızca aşılanmış ve iyileşmiş kişilere erişime izin verip vermemeye karar
verir (2G şartı olarak adlandırılır). Bu şartı kreş faaliyetinde geçerli değildir.
2G gereksinimi 6 yaşından küçük çocuklar için geçerli değildir. Corona negatif testi
getirmek zorunda kalmadan çocuk tiyatrosu gibi uygun tesisleri veya etkinlikleri
ziyaret edebilirler. Bu düzenleme, kreş ziyaretlerinin bir parçası olarak düzenli
testlere tabi tutuldukları sürece, 6 yaşından büyük kreş çocukları için de geçerlidir.
Bu amaçla, Berlin Eyaleti size günlük bakım tesisleri aracılığıyla düzenli (haftada 2
kez) seri testler için test kapasiteleri sağlar. Kreş´deki tüm çocukların açık hava
etkinliklerine katılabilmeleri için bu test seçeneklerinden yararlanmanızı rica
ediyoruz.
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Ayırma kuralları/Karantina
Sağlık Departmanları, testi pozitif çıkan bir kişinin yakın temasda bulunmuş kişileri
ve karantina sürelerini belirlerken, Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) tavsiyelerine
uymaktadır.
Serbest testleştirme, kreş çocukları düzenli olarak test yapılmasının şartına dikkat
ederek, genellikle son temas gününden 5 gün sonrasında, hızlı Antijen Test yoluyla
mümkündür. Ancak, sorumlu Sağlık Departmanın gereksinimleri belirleyici olmaya
devam etmektedir. Serbest testleştirmesi, evde kendi kendine test ederek
gerçekleştirilemeyeceğini belirtmek isteriz.
Bu mevzu ilgili daha çok bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html

Alıştırma
Ebeveynlerin alıştırma sürecine eşlik etmeleri, aşılanmış, iyileşmiş veya test edilmiş
olmaları gerektiğini belirtmek isteriz (bunun ilgili kreşin atanmış bir temsilcisinin
gözetiminde hızlı test yapılması yeterlidir).
Geçici aile yardımı
Berlin Eyaleti'nin Sosyal Güvenlik Yasası V'nin 45. Maddesi göre çocuk hastalık
parası almaya hakkı olmayan ebeveynlere 4 Ocak 2021'den geriye dönük olarak
geçici korona yardımı verdiğini size tekrar bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu,
pandemi nedeniyle çocuklarına evde bakmak zorunda kalan ve dolayısıyla kazanç
kaybına uğrayan serbest meslek sahibi, marjinal çalışan ve çalışan öğrencileri
kapsanmaktadır.
Aşağıdaki bağlantıdan yıl sonuna kadar yardım başvurusunda bulunabilirler:
https://www.corona-hilfe-kind.berlin
Daha fazla bilgi, Senato Eğitim, Gençlik ve Aile İdaresi ve Maliye için Senato İdaresi
ve Berlin Aile Portalı'nın web sitelerinde bulunabilir.
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