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Berlin Eyaletinde çocuk bakımı faaliyetlerinin kademeli olarak genişletilmesi hakkında bilgiler 

 

 

Sayın bayanlar ve baylar, 
Sevgili ebeveynler, 
 
Sizin ve çocuklarınızın hem risk altındaki grupları korumak hem de pandeminin sağlık sistemimiz 
üzerindeki yıkıcı etkileriyle yayılmasını kontrol altında tutulması için bir aydan uzun süredir günlük 
yaşamınız için ciddi kısıtlamaları kabul etmek zorunda kaldığınızın farkındayız. Bu durumun sizin için 
ne kadar zor olduğunun da farkındayız, mesela küçük bir daireden dolayı, bir bahçenin 
olmamasından dolayı, bu zamanlarda maalesef kapatılmış oyun alanlarından dolayı, arkadaşların 
olmaması sebebi ile ve diğer sıkıntılardan dolayı. Özellikle çocuk bakımını ve işi beraber yürütmek ve 
bu şekilde her iki alanda da elinden geleni yapmak kolay değildir ve çok fazla güç gerektirir. 
 
Bizimle bu zor yolu şimdiye kadar izlediğiniz için ve bununla beraber pandeminin kontrol altına 
alınmasında önemli bir katkı sağladığınız için size teşekkür ederiz. 
 
Maalesef devam eden korona pandemisi nedeni ile hala olağanüstü bir durumdayız. Öncelikle 
birçok mevcut kısıtlamaların bu yüzden devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle evde bakım önceliği 
uygulanmaya devam etmektedir. 
Bu kısıtlamaları genel olarak olabildiğince düşük tutmak için, Berlin Senatosu düzenli olarak 
Sınırlama Önlemleri Yönergesine uygun düzenlemelerin yapılmasının mümkün olup olmadığını 
sürekli olarak kontrol etmektedir. 
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Bunları göz önünde bulundurarak, yönergede yapılan değişiklikler 21 Nisan 2020'de kabul edildi ve 
evvelki gün yürürlüğe girdi. Yeni kurallar artık acil bakım koşulları altında gündüz bakım evlerinde 
çocuk bakımı faaliyetlerinin kademeli olarak genişletilmesi fırsatını yaratıyor. Bakım sisteminin 
işlevselliğinin korunabilmesi için bu adımları dikkate almak hepimizin yararınadır. 
27 Nisan 2020'denitibaren, özellikle aşağıda belirtilen gruplardaki kişilerin çocukları, öncelikli olarak 
kreşlerde ve çocuk gündüz bakım evlerindeki çocuk bakım hizmetlerinden yararlanabilecekler: 

• Sistem için mecburi olarak kabul edilmiş bir meslekte çalışan ebeveynler (düzenlenmiş hak 
talebine sahip meslekler listesine göre / eke bakınız); önceki iki ebeveyn kuralı artık geçerli 
değildir 

• Tek başına çocuk büyüten tüm ebeveynlerin (burada bekar, dul, devamlı olarak ayrı 
yaşayan veya boşanmış olan ve başka bir yetişkinle değil de, sürekli bir evde çocuğu ile veya 
çocuklarıyla yaşayan anneler veya babalar olarak tanımlanmıştır) 

• Engelli çocuklarının desteğe önemli ölçüde daha fazla ihtiyacı olan ebeveynler (yani B-

statüsü) 

 
Örneğin, bu yıl okula başlayacak çocuklar için öncelikli olarak en hızlı bir şekilde kurumlarımızı 
tekrar açmayı planlıyoruz. Bu açılış Berlin eyaletinin epidemiyolojik durumu göz önünde 
bulundurularak yapılacaktır. 
 
Kısıtlanmış bakımı genişletmeye yönelik süreci hedefimizde bulundurarak, sosyal ilişkilerimizi 
azaltma mecburiyetindeyiz. Bu imkanları sunmak için kurumumuz ve personelimiz bu şartları göz 
önünde bulundurarak işletmek mecburiyetindeler. Bu şu demek oluyor: Örneğin farklı açılış saatleri, 
anlaşmamız dışında bakım saatleri veya düzensiz saat ve gün bakımı olabilir. 
 
Lütfen aile dışındaki kişilerle kontağımızı asgari düzeyde tutmaya dikkat edelim. Görüştüğümüz 
kişiler artıkça enfeksiyon riski çocuklarımız ve kendimiz için artıyor. Bu saydığımız nedenlerden 
dolayı 27Nisandan sonraki zaman için çevrenize bir göz gezdirdiğinizde, özel bakım imkânı veya 
komşularınıza çocuğunuzu bırakma gibi seçenekleriniz olabilir mi? 
 
Lütfen bu kararınızda kurum çalışanlarımızın sağlığını da göz önünde bulunduralım. Eğer çocuğunuza 
kurumumuzda bakım yapılıyorsa, çocuğunuzu bıraktığınızda ve aldığınızda mümkün mertebe giriş 
alanında kalınız ve gereğinden fazla   içeride zaman geçirmemenizi rica ederiz. Ayrıca imkanlar 
dairesinde, çocuklar sadece bir kişi tarafından bırakılıp ve alınmalıdır. Çocuğunuzla bu durumu 
konuşun, oluşan değişiklikleri ve bundan dolayı olacakları izah etmeye çalışın.  
 
Çocuğunuz yeni başlayacaksa ebeveynlerden bir kişi başında durabilir, yalnız mesafe ve hijyen 
kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor.  
 
Acil bakımı ilk defa değerlendiren ebeveynler, gereken planlamanın yapılabilmesi için, kurum 
personelimizle lütfen irtibata geçsin. Çocuğa hangi saatler arasında bakılması gerektiğini lütfen 
bildirsin. 
 
Tabii ki çocuğunuz hasta ise veya net olmayan belirtiler gösteriyorsa, kurumumuzu ziyaret etmesi 
yasaktır. Gerekli tereddütlerimizde sizlerden doktor raporu da talep edilebiliriz. 
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 Sorularınızda, sıkıntılarınızda veya bilgi vermek istediğinizde veli temsilcilerimize veya eyalet 
ebeveyn komitesine (info@leak-berlin.de) başvurabilirsiniz. Böylece onlar toplu halde yeni oluşan 
durumlardan Senato yönetimini bilgilendirmiş olurlar. 
 
Yeni gelişmeler veya bakım saatleri artırılacak olursa bizler tarafından bilgilendirileceksiniz.  
Sağlımızın korunması bizim için her şeyden önceliklidir. Lütfen bizlere sağlımız için çocuk bakımı 
alanında da yardımcı olun. Çok teşekkürler! 
 
Saygılarımla  
 
Yetkili 
Schulze 
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