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„Kiel'de çocuklar çocuk parklarını fethediyor“
Sevgili Ebeveynler,
Eminim çocuk parklarının açılacağını siz de duymuşsunuzdur. Çocuklarınıza bu parkları,
kurtlarını dökmek, tırmanmak, eşelenmek ve daha pek çok şey için geri veriyor olmaktan ve
yükünüzü biraz olsun hafifletebilmekten dolayı heyecanlıyız. Çocuklarınız uzun haftalardır
bunu beklemek zorunda kaldılar.
Eyalet hükumeti, 02 Mayıs 2020 günü yürürlüğe giren eyalet yönetmeliğine göre çocuk
parklarının ilgili hijyen konseptinin uygulanması koşulu ile 04 Mayıs gününden itibaren
açılmasına olanak sağlamıştır. Çalışanlarımız sizin ve çocuklarınızın korunması için bu
koşulları mümkün olduğunca yerine getirmekte yüksek bir angajmana sahipler. Eyalet
hükumeti tarafından öngörülen levhalar size hijyen kuralları ile ilgili bilgileri vermektedir. Bu
levhalar tüm çocuk parklarına yerleştirilmiştir. Sonra ikaz şeridi kaldırılacak ve her şey
başlayabilecek. Bu, muhtemelen en geç perşembe gününekadar sonuçlanmış olacak.
Bazılarının, okula başlama çağından önceki çocukların mesafe koruma kuralına uymaları
konusunda şüpheleri var. Ancak virologların düşüncelerine göre etkinliklerin çoğu mümkün
olduğunca dışarı taşınmalıdır. Temiz havada nefes alınan hava üzerinden bulaşma riski
kapalı mekânlarınkinden daha düşüktür.
Çocuk parklarında hijyen önlemlerine ve mesafe kurallarına uyumak zorunluluğu vardır.
Aşağıdakilere hazır bulunmalısınız:
-

Çocuklar çocuk parklarında sadece yetişkinlerin refakatinde oynamalıdır.

-

Bir uyarı levhasında her oyun yerinde bulunabilecek maksimum kullanıcı sayısı
belirtilmektedir. Çocukların yetişkin refakatçileri, bu sayının aşılmamasına dikkat
etmekle sorumludurlar. Daha fazla çocuğun girişini sağlamak için çocuğa veya
çocuklara mümkün olduğunca sadece bir yetişkinin refakat etmesi rica edilmektedir.

-

Prensip olarak bilinen 1,5 m – 2 m mesafe kuralı geçerlidir.

-

Düzenli olarak ilişki içerisinde olmayan çocukların gruplar halinde oynamalarından
(örneğin kardeş çocukları, birlikte bakılan çocuklar) mümkün olduğunca
kaçınılmalıdır. Mesafe kuralına lütfen oyun araçlarını ve oturma yerlerini kullanırken
de uyunuz.

-

Yetişkinler ve gençler çocuk parkında gruplar halinde toplanmamalıdırlar.

-

Solunum yolu hastalıkları olan yetişkinler gibi çocuklar da çocuk parkına
giremez.

Oyun yüzeyleri düzenli olarak kontrol edilir ve gerekiyorsa temizlenir ve onarılır.
Kirlenme durumunda lütfen 901-3125 numaradan bizi arayınız.
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Duruma göre, örneğin çocuğun ellerini veya birlikte getirilen eşyaları dezenfekte etmek için
beraberinizde dezenfeksiyon maddeleri bulundurmanızı öneririz.
Ancak günümüzde üzerinde çok konuşulan temas izleme uygulaması ("Tracing") henüz yok.
Bu nedenle mümkün olduğunca arkadaş olduğunuz ailelerle birlikte olmanızı ve gereğinde
temasları izleyebilmeniz için çocuk parkında çocuklarınızı birlikte oynatmanızı öneririz.
Tüm küçük ve büyük ziyaretçilerin korunması ve yeni bulaşma dalgalarının ortaya çıkmasını
önlemek için ara sıra kontroller yapacağız. Kurallara uyulmaması durumunda çocuk
parklarını tekrar kapatmak zorunda kalacağız; çünkü biz sayıları 160 kadar olan çocuk
parklarının hepsini aynı zamanda kontrol edemeyiz.
Ayrıca Kiel'de örneğin konut yapı kooperatiflerine ait olan daha bir çok özel çocuk parkı
bulunmaktadır. Bunların da gerekli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Yani, bu çocuk
parklarının daha sonraki bir tarihte açılmaları söz konusu olabilir.
Kurallara uyuma meselesini şimdi esas olarak sizin sorumluluğunuza bırakıyoruz. Ben
şahsen herkesin kurallara uyacağı konusunda iyimserim. Bundan yeniden vazgeçmenin ne
anlama geldiğini herkes çok iyi biliyor. Şimdiye kadar birlikte her şeyin üstesinden çok iyi
geldik!
Çocuğunuzun oyun parkı çok mu dolu? Bu durumda, oyun parklarında büyük insan
topluluklarına neden olmamak için lütfen şehrimizdeki ve çevresindeki diğer parkları ve yeşil
alanları da kullanın! Tüm bu alanlar da çocuklara büyük bir serbest zaman değeri sunar.
Başka fikirlere mi ihtiyacınız var? Bizim Kiel aile uygulamasına (App) bakın, orada pek çok
işe yarayacak ipucu bulacaksınız: #stayathome - #allesstehtkopf - #survivalkit.
Kiel'deki ve çevresindeki oyun parklarında ve diğer güzel yerlerde geçireceğiniz zamanın
keyfine varın! Size ve sevdiklerinize iyilikler ve önümüzdeki haftalarda sağlık diliyorum.
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