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Eyalet Başkanlarının ve Şansölye'nin 5 Ocak 2021 tarihli kararlarının
uygulanması: Acil ihtiyaç durumu için kreşlerde normal çalışma düzeni 31
Ocak 2021’e kadar uzatıldı

Sevgili Ebeveynler, Sevgili Veliler,
Öncelikle size ve ailelerinize tüm zorluklara rağmen umutla baktığımız mutlu ve sağlıklı
yeni bir yıl diliyorum. Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda hepimiz, koronavirüsün
Almanya’da yayılmasını önlemek için kendimizi büyük ölçüde kısıtladık. Bununla
birlikte, enfeksiyona yakalananların sayısı hala yüksek. Şansölye ve Eyalet Başkanları
bu nedenle 5 Ocak 2021 tarihinde, güncel düzenlemeleri uzatma ve kısmen
sertleştirme kararı aldılar.
Rheinland-Pfalz'taki kreşler için bunun anlamı: Acil ihtiyaç durumu için normal çalışma
düzeni, şimdilik 31 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmaya devam edecek. Şiddetle
çocuklarınıza imkanınız çerçevesinde evde bakmanızı ve bu şekilde

temasların en aza indirgenmesi için katkıda bulunmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca
işverenlere, evde çocuk bakımını destekleme çağrısında bulunduk.
Aynı zamanda, toplumumuzu ayakta tutmak ve pandemiyle başa çıkmak için şu anda
kaç kişinin işinde gücünde ve iş yerinde olması gerektiğini düşünmek zorundayız. Bu
nedenle çocuklar aşağıdaki durumlarda kreşe gidebilmelidir:
•

Evde bakım mümkün değil ise,

•

Çocuğun menfaati için kreşe gitmesi öneriliyorsa.

Kreşler bu gibi ihtiyaç durumları için açık olacak.
Acil ihtiyaç durumu için normal çalışma düzeni ile ilgili daha fazla bilgi ve idari uyarıları
merak ediyorsanız, Sosyal İşler Gençlik Ve Sosyal Bakım Dairesinin 75/2020 ve
5/2021 no'lu genelgelerini İnternet'te, www.corona.rlp.de sayfasında okuyabilirsiniz.
Bilgilendirme sayfalarımızda Rheinland-Pfalz'taki kreşler hakkındaki önemli güncel
soruları da yanıtlıyoruz.
Acil ihtiyaç durumu için normal çalışma düzeni çerçevesinde de hastalık semptomları
olan ve/veya hasta kişiler veya temaslılar ile temaslı olan çocuklar da kreşe gidemez.
Kreşe gitmesi yasak olanlar ile ilgili bilgileri ilgili eyaletin Korona İle Mücadele
Düzenlemesinde (Madde 13) bulabilirsiniz.
Güncel 15. Korona İle Mücadele Düzenlemesine göre bir çocuk, aşağıdaki durumlarda
evde kalmalıdır:
•

Tescilli olarak koronavirüs ile enfekte ise,

•

Hanesinde tescilli olarak koronavirüs ile enfekte bir kişi yaşıyorsa (örn.
ebeveynler, kardeşler),

•

1. kategori ile temaslı olan bir kişi ile aynı evde yaşıyorsa ve korona semptomları
gösteriyorsa (örn: aynı evde yaşayan baba, anne, kardeşler enfekte bir kişinin
1. kategori temaslı kişileridir

ve kendisi de artık semptom gösteriyorsa; kreşe gidemez).
Ortak

hedefimiz,

virüsü

kurumlardan

uzak

tutmak

olmalıdır.

Bu

nedenle

ebeveynlerden, herkesin sağlığını korumak adına, bu durumlardan herhangi birinin
görülmesi durumunda veya şüphe uyandıran bir durum karşısında, kurum ve sahibi ile
iletişime geçmelerini rica ediyoruz. Çocuğun kreşe gidip gitmeyeceğine bireysel olarak
karar verilecektir.
Mevcut durumda hepimiz sorumlu davranmak ve bu krizi birlikte atlatmakla
yükümlüyüz. Acil ihtiyaç durumu için normal çalışma düzeni, kreşlerin, bakıma ciddi bir
şekilde ihtiyacı olan çocuklar için açık kalabilmesi için dayanışma gerektirir. Bu noktada
sorumlu karar veren ve pandemiyi yenmek için katkıda bulunan herkese teşekkür
ediyoruz.
Şansölye ve Eyalet Başkanları, verdikleri karar ile aile ve ebeveynlerin çalışma hayatını
birleştirmek adına kreş ve okulların çocukların eğitimi ve aileler için öneminin altını
çizdiler. Biz, bir çoğunuz için günümüz şartlarında günlük hayatınızı devam ettirmenin
ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Mevcut kısıtlamaları sorumlu bir şekilde gevşetme
imkanı doğar doğmaz, eyaletimizde okul ve kreşleri çocuklar ve aileler için tekrar
normal çalışma düzeninde açacağız.

Buna aktif olarak katkı sağlamak hepimizin elinde: Şimdi sorumlu kararlar alarak ve
enfeksiyonun yayılmasının önüne geçerek.
Saygılarımızla,

Dr. Stefanie Hubig
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