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Berlin kreşlerindeki
tüm çocukların velilerine

25.11.2021

Veli Bilgilendirmesi
Sevgili Veliler, Bayanlar ve Baylar,
artan enfeksiyon sayısı Berlin'in kreşlerine de ulaştı. Sonuç olarak, geçici kreş veya kreş grubu
kapatmaları olabilir. Berlinli aileler için çocuk kreşlerinin büyük önem arz etmesinden ötürü,
Berlin'deki kreşler yine de düzenli bir çalışma sağlamaya devam ediyor. Kreşlerin çalışmasına yönelik
kısıtlamaları önlemek için enfeksiyon sürecinin kontrol altına alınması gerekir.
Yetişkinlerin aşılanması ve bununla birlikte bilinen ek önlemler (hijyen ve davranış kuralları) bunun
için çok önemlidir. Bu nedenle, aşılanmanızı veya 18 yaş ve üzeri tüm insanlar için Daimi Aşılama
Komisyonu tarafından önerilen güçlendirici aşılardan yararlanmanızı öneririz. Bununla birlikte
aşılanamayan çocukların korunmasına da katkıda bulunursunuz.
Kreş çocuklarının test edilmesi
Kreş çocuklarının velileri tarafından düzenli olarak test edilmesine devam edilecektir.
Bunun için Berlin eyaleti size kreşiniz aracılığıyla haftada iki test sağlacaktır. Bu tekliften
faydalanmanızı önemle rica ederiz. Bu sayede çocukların korunmasına ve düzenli çalışmanın
sürdürülmesine katkıda bulunursunuz.
Testlerin uygulanması 01.12.2021 tarihinden itibaren anaokullarına yazılı olarak bildirilmelidir
(formda ekli). Bu test kanıtları, Sağlık dairesi tarafından karantinanın olası bir kısaltılması için ön koşul
olan düzenli test gerekliliğini sağlayacaktır. Aksi takdirde, karantina süresinin genel kuralları
geçerlidir.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie • Bernhard-Weiß-Str. 6 • 10178 Berlin
U + S Alexanderplatz
post@senbjf.berlin.de • www.berlin.de/sen/bjf

Berlin eyaletinin Ocak ayı ortasından itibaren, çocuklarınızı test etmek için hızlı lolipop antijen testleri
sağlaması bekleniyor. Bunlar daha çocuk dostu bir uygulama sağlar. Bu testlerin yapılmasıyla
birlikte, anaokulu çocuklarının haftada üç kez zorunlu test edilmesi planlanmaktadır. Bu konu
hakkında sizi ileri zamanda daha ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz.
Şu anda çocuğunuz, düzenli test yapmadan ve yukarıda belirtilen test belgelerine bakılmaksızın,
bakım hakkına sahiptir.
"Nezle düzenlemesi"
Mevcut soğuk algınlığı mevsimiyle ilgili olarak geçerli olanlar: Anaokullarında soğuk algınlığı
semptomları olan çocuklara bakılmamalıdır. Bu aynı zamanda ateşi olmayan, öksürük veya burun
akıntısı olan çocuklar için de geçerlidir. Çocuklar hafif soğuk algınlığı semptomlarına rağmen kreşe
devam ediyorsa, negatif bir test sonucu sunmanız veya yerinde bir test yapmanız gerekir. Aynı
şekilde, çocuğunuz tekrar tamamen semptomsuz olana kadar test teklifinin kullanılması (gösterme
dahil haftada 2 x) talep edilebilir. Bununla birlikte, testin günlük tekrarı gerekli değildir ve talep
edilemez.
Karantina
Ayrıca, onaylanmış COVID-19 vakalarına yakın temasta bulunanlar, derhal kendilerini evde izole
etmelidir (karantina). Karantina süresinin yanı sıra karantinanın sona ermesi ve karantinanın erken
sonlandırılması için ücretsiz test uygulanmasına sadece sorumlu sağlık dairesi karar verir. Bu
bağlamda, her ilçenin belirlemiş olduğu ek karantina düzenlemelerine de dikkat edin:
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene
Sağlık dairesine ve anaokuluna danışmadan, karantinanın erken sonlandırılması için kurumda test
yaptırmak geçersizdir.
Etkinliklerde 3G kuralları
Yetişkin üçüncü kişilerin (örneğin ebeveynlerin) katıldığı kapalı ortamlarda düzenlenen anaokulu
etkinlikleri (örneğin veli toplantıları vb.) yalnızca 3G koşulları altında gerçekleşebilir. 20'den fazla
yetişkinin katıldığı büyük etkinlikler açık havada düzenlenecektir.
Bu etkinliklerde, anaokulu çocukları hariç, katılımcıların sabit bir yerde olmadıkları ve her zaman
minimum mesafeyi koruyabilecekleri sürece maske takmaları gerekmektedir. Mevcut katılımcıların
varlığı belgelenmelidir.
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Hijyen önlemleri ve kreşlere giriş
Sizden hijyen kurallarına, özellikle mesafelere uyulmasına ve maske takılmasına sıkı sıkıya uymaya
devam etmenizi istiyoruz. Bu, çocuğunuzu getirirken ve alırken de geçerlidir.
Alıştırma
Çocuğunuzun kreşe alışmasına eşlik ediyorsanız, aşılandığınıza veya iyileştiğinize dair kanıt
sağlamalı veya günlük olarak mevcut bir negatif test sonucu sunmalısınız.
Geçici aile yardımı - Berlinli ebeveynlerin kazanç kaybı durumunda korona 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
Geçici aile yardımı hakkında, daha fazla bilgiyi sizin için ek olarak derledik.
Desteğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımla

Kurum adına
Holger Schulze
V. Bölüm başkanı – Aile ve erken çocukluk eğitimi
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Bescheinigung
über die Durchführung eines Selbsttests auf das Coronavirus
SARS-CoV-2 und Bestätigung des negativen Testergebnisses
-

Anlage 1 zur 50. Trägerinformation -

Diese Bescheinigung betrifft die Testung des betreuten Kindes durch die
Erziehungsberechtigten mit den durch die Einrichtung zur Verfügung gestellten Selbsttests.
Sie ist in der Kindertageseinrichtung vorzulegen, in der das Kind regelmäßig betreut wird.
Der Test wurde ohne Aufsicht einer fachkundigen Person durchgeführt.

Angaben zur Einrichtung
Name:
Vollständige Anschrift:

Angaben zum getesteten Kind
Name, Vorname:
Geburtsdatum:

Hinweis:
Sollte der Selbsttest positiv sein:
Bleiben Sie bzw. Ihr Kind bitte zu Hause.
Informieren Sie die Kita, dass der Selbsttest positiv war und dass aufgrund dessen eine
Nachtestung mittels PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) notwendig
ist, um abzuklären, ob tatsächlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt.
Lassen Sie unverzüglich einen PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum)
durchführen.
Bleiben Sie bzw. Ihr Kind in häuslicher Isolation, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.
Informieren Sie die Kita bitte umgehend über das Ergebnis des PCR-Tests.

Coronavirus Antigen-Selbsttest
1.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
2.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
3.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
4.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
5.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
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TEMPORÄRE
FAMILIENHILFE
Berlin vergibt rückwirkend zum 4. Januar 2021 eine temporäre
Familienhilfe an Eltern, die kein Kinderkrankengeld bekommen:
• Selbstständige
• geringfügig Beschäftigte und
• berufstätige Studierende
Beantragen Sie die Hilfe online bis 31. Dezember 2021

www.corona-hilfe-kind.berlin

Temporäre Familienhilfe
Wenn Schulen und Kitas coronabedingt schließen müssen oder das Kind auf behördliche Anweisung
zuhause bleiben muss, können berufstätige Eltern Kinderkrankengeld für die Betreuung des Kindes
bei Verdienstausfall erhalten. Diese Unterstützungsleistung steht nach § 45 Sozialgesetzbuch V allen
gesetzlich versicherten Beschäftigten zur Verfügung.
Mit der Temporären Familienhilfe erweitert Berlin die Unterstützung für die Betreuung eines Kindes
auf Selbständige, geringfügig Beschäftigte und berufstätige Studierende. Damit können in Berlin
auch privat-, freiwillig oder familienversicherte Eltern eine finanzielle Unterstützung erhalten, falls sie
coronabedingt ihre Kinder zuhause betreuen müssen und deswegen ihrer Berufstätigkeit nicht
nachgehen können.

• Antragstellung: online noch bis 31.12.2021
• Leistungsbezug: rückwirkend ab 04.01.2021 bis zum 31.12.2021 möglich
• Leistungsdauer: genau wie beim Kinderkrankengeld der Krankenkassen: jedes Elternteil für die

Betreuung je Kind für 30 Tage, insgesamt maximal jedoch für 65 Tage / Alleinerziehende können
die Temporäre Familienhilfe je Kind für 60 Tage und maximal 130 erhalten.

• Leistungsumfang: 92 Euro je Betreuungstag. Bei geringfügiger Beschäftigung: Maximalbetrag

bei 450 Euro im Monat, bei geringfügiger Beschäftigung im Sozialleistungsbezug (Aufstocken) bei
dem gesetzlichen Freibetrag nach § 11 b Abs. 2 S. 1 SGB II bei 100 Euro im Monat.

Das Antragsformular für die Temporäre Familienhilfe finden Eltern unter www.corona-hilfe-kind.berlin.
Dort findet sich auch ein Link zu weiteren Informationen über die Voraussetzungen der Antragstellung.
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