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8. Ebeveyn mektubu1
İlgi: Kiel şehrinde yuvada bakım ve okullarda acil bakım

Sevgili Ebeveynler,
kısıtlamalara rağmen yaşamınızla yeni yıla iyi bir giriş yaptığınızı ve küçük aileniz içerisinde
güzel Noel günleri geçirdiğinizi umuyorum.
Eyalet hükümetinin 11 Ocak tarihinden itibaren geçerli yeni bir genelgesinin 31 Ocak 2021
tarihine kadar getirdiği düzenlemelerin kısa özeti aşağıdadır: (Daha iyi anlaşılabilmesi için
değişiklikler, özellikle mektubun sonunda kırmızı ile işaretlenmiştir).
-

16.12. tarihinden itibaren Çocuk yuvalarına 31 Ocak tarihine kadar giriş yasağı
konulmuştur. Buralarda sadece acil bakım hizmetleri verilecektir. Giriş yasağından
istisna, kuruluşta ve dil ve iyileştirme eğitimi programlarında çalışan kişiler ya da
çocuk eğitimi konusunda yetkili kişiler, yani alışma dönemi süresince çocuğa refakat
eden kişilerdir.

-

Çocuk yuvasında izin gerektiren bakım çalışmaları yapılabilir, acil bakımla
sınırlanabilir veya tamamen iptal edilebilir.

-

11 Ocaktan itibaren okullarda eğitim mesafeli olarak evden yapılacaktır.
Sadece 1 - 6 yaş arası öğrenciler için acil bakım hizmeti sunulacaktır. Lütfen
çocuğunuzun okulundan evden eğitimin nasıl sunulacağını öğrenin.

-

Eğer siz ebeveyn olarak bakım olanakları açısından bir alternatife sahip değilseniz,
aşağıdaki çocuklar çocuk yuvasında veya okulda acil bakıma gidebilirler:
o Hangi alanda çalıştıklarından bağımsız olarak çalışan ve çocuğunu tek
başına büyüten anne veya babanın çocukları.
o Anne babadan en az birinin kritik
ana dallardan birinde çalıştığı çocuklar. Kritik alt yapının meslek grupları
aşağıda özetlenmiştir. Burada gönüllü itfaiyenin üyelerinin bir acil bakıma
ancak, kanıtlı olarak göreve çağrıldıkları gün için hakları vardır.
Bunun ötesinde acil bakım aşağıdaki durumlarda talep edilebilir:
o Evde karşılanamayacak kadar fazla bakıma ve ilgiye gereksinim duyan
çocuklar.
o Çocuğun refahı açısından özel bir korumaya muhtaç olan çocuklar. Buna
gençlik dairesinin yöneticisi karar verir

-

Çocuk yuvalarında prensipte eşzamanlı olarak bir grupta on çocuktan fazlasının
bakılmasına izin verilmez. Bir istisna hakkında sosyal işler bakanlığı karar verebilir.

Acil hizmet, aşağıdaki kritik ana alanlardaki meslek gruplarında (çocuklarına tek başına
bakmayan) çalışanlar içindir:
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-

-

-

Enerji, elektrik, gaz, yakıt tedariki vb. (Madde 2 BSI-KritisV);
Su: Kamusal su tedariki, kamusal atık su hizmetleri (Madde 3 BSI-KritisV), akar
suların korunması, kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi;
Beslenme, hayvan yemi üreticileri, hijyen (Üretim, toptan ve perakende ticareti) –
Tedarik ve lojistik dahil (Madde 4 BSIKritisV);
İnformatik ve telekomünikasyon – Ağların oluşturulması, parazit giderme ve
sürdürülebilirliğin sağlanması dâhil (Madde 5 BSI-KritisV);
Sağlık - Hastaneler, ambulans servisi, ayakta, yatarak ve kısmen
yataklı bakım, muayenehaneler, sağlık ve tedavi meslekleri mensupları, tıbbi
malzeme üreticileri, ilaç üreticileri ve depoları, ebeler, eczaneler, laboratuvarlar,
federal ordunun sağlık hizmetleri (Madde 6 BSI-KritisV), hamilelikte çelişki
danışmanlığı ve bir hastanenin ya da yataklı bir bakım tesisinin usulüne uygun
olarak işletilmesi için gerekli olan hizmetlerin verilmesi (Gıda tedariki, ev
ekonomisi, temizlik), hayvan sağlığı için gerekli tıbbi hizmetler;
Mali işler ve nakit temini (Madde 7 BSI-KritisV);
İş yönetimi, Jobcenter diğer sosyal transferler;
Nakliye ve trafik (Madde 8 BSI-KritisV);
Bertaraf etme, özellikle de atık bertaraf etme;
Medya ve kültür - Risk ve kriz iletişimi;
Kamu yönetiminin temel görevleri, özellikle hükümet ve parlamento, polis, anayasa
koruma kurumu (Türkiye'de MİT), itfaiye, felaketlerden koruma, vergi yönetimi,
adalet, veteriner hizmetleri, sahil koruma, sellere karşı koruma;
Öğretmenler ve diğer tüm okulda çalışanlar; bir çocuk yuvasında çalışanlar ile
çocuk günlük bakım personeli;
SGB IX'a göre entegrasyon yardım hizmetleri, risk altındakilere yataklı yardım,
gençlik dairesinin yataklı tesisleri ve
gençlik dairesinin çocuk refahının garanti edilmesi için SGB VIII'e göre gerekli olan
ayakta ve kısmen yataklı yardımlar;
Avukatlar, noterler, vergi danışmanları,
profesyonel bakıcılar ve bunların ofis personeli;
Yukarıda belirtilen alanlar için güvenlik personeli, bina görevlisi, bina temizlikçileri;
Ölü gömücüler.

Yönetim kadrosu, bu koşulların sizi için geçerli olup olmadığını sizinle birlikte açıklama
görevine sahiptir. Pek çok kimse buna daha ilkbaharda, ilk tam kapanmada
açıklık getirdi.
Bakım ücretleri
Eyalet hükümeti tarafından Ocak ayı için ücretler belirlendi. Bunun için Kiel belediyesine bir
dilekçe vermek zorunda değilsiniz, Kiel'de iade otomatik olarak gerçekleşir.
Ocak ayı için katkı paylarını hesaptan çekme işlemi iptal edilmiştir, yani katkı paylarınız tahsil
edilmeyecektir. Eğer bankaya düzenli ödeme talimatı verdiyseniz lütfen bunu Ocak ayı için
durdurun. Eğer Ocak ayı için ödeme yaptıysanız Şubat ayında size bir alacak fişi
gönderilecektir.
Günlük bakım işleri için katkı paylarını teknik nedenlerle ne yazık ki bugüne kadar olduğu gibi
tahsil edeceğiz, ancak bunları Mart ayının sonuna kadar iade edebileceğiz. Bunun için de
dilekçe vermek zorunda değilsiniz.
Çocuklarınız için acil bakım hizmetinden yararlanmış olsanız bile Ocak ayı için ücret tahsil
edilmeyecek veya iade edilecektir.
Bu düzenlemeler okullardaki acil bakım hizmetleri için de geçerlidir.
Diğer bakım olanakları
Eyalet hükümetinin bu yeni genelgesine göre 11 Ocak günüden itibaren sadece birlikte
yaşadığınız bir aile ferdi ile ve bunun dışında ise yine sadece bir kişi ile buluşabilirsiniz. Ancak
buradan istisnalar vardır ve bunlar her şeyden önce çocuklarınızın bakımının garanti
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edilmesi için geçerlidir: Hukuki açıdan iki ailenin çocukların bakımı için birbirlerini
desteklemeleri mümkündür. Ancak sosyal işler bakanlığının yönergesine göre temas
sınırlamalarına yinede mümkün olduğunca azaltmak için bunların daima aynı aileler olması
gereklidir.
Çocuk hastalık parasının artırılması
Federal devlet, çocuk hastalık parasının ana babanın her biri için ilaveten on gün ve tek
başına çocuk büyütenler için ilaveten 20 gün olarak artırılmasını yasal olarak
düzenleyeceğini bildirmiştir. Bu hak, şimdiye kadarkinden farklı olarak, ebeveynlerin
çocuklarına, bakım tesislerinin Pandemi nedeniyle kapalı olmaları veya çocuk yuvalarına
girişin sınırlandırılmış olmaları nedeniyle evde bakmak zorunda oldukları durumlar için de
geçerlidir. Ancak federal devletin somut düzenlemeleri henüz gerçekleşmemiştir.
Kazanç kaybının karşılanması
Schleswig-Holstein eyaletinde resmi makamlar tarafından yürürlüğe konulan giriş yasakları
Enfeksiyondan Koruma Yasasına (IfSG) göre ayrıca, çalışan ebeveynler olarak oluşan
kazanç kaybınızın % 67'sini en çok on hafta için, tek başına çocuk büyütenler için en çok 20
hafta için karşılanması olanağını vermektedir.
Sevgili
Ebeveynler,
dikkatinizi eyaletin genelge ile yürürlüğe koyduğu bir düzenlemeye çekmek isterim: Kiel'de 7
gün insidansı olarak adlandırılan olgu 70 ve üzerine çıkacak olursa, çocuk günlük bakım
tesislerindeki (Kreş, ilk okul, anaokulu, çocuk gündüz bakımı) tüm yetişkin kişiler bir
burun/ağız maskesi kullanmak zorundadır. Pedagoglar da bunu yapmak zorundadır ve ancak
duruma bağlı olarak geçici olarak bundan vazgeçebilirler, örneğin dil desteği veya çocuğu
teselli etmek için.
Bugüne kadar çok fazla çaba göstermiş olsanız bile sizden kurallara uymaya devam etmenizi
ve her şeyden evvel aileniz için de uygulanmasını sağlamanızı özellikle rica ediyorum.
Hepimiz durumun çok kısa sürede iyileşmesini umut ediyoruz.
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