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5. Ebeveyn mektubu1
Kiel'de yuvada bakım ve okullarda acil bakımla hakkında

Sevgili Ebeveynler,
16 Mart tarihinden bu yana yuvalar "sadece" bazı çocukların acil bakımları için açıktır. İki
aydan daha uzun bir süre sonra eyalet hükumeti bu hafta normalleşmeye doğru büyük bir
adım daha atıyor. Genelge 01.06 ile 07.06.2020 tarihleri arasındaki bir hafta için geçerlidir.
Eyalet hükumetinin konsepti açılmaya devamda bir aşamalı modeli (bkz. Ek) öngörmektedir:
Pazartesiden itibaren Aşama 3, Kademe 2'de bulunmaktayız. (Aşama 3, Kademe 1
Schleswig-Holstein eyaletinde enfeksiyonların azalması nedeniyle atlanmıştır.)
Kısaca 02.06.2020 tarihinden itibaren, yani panktot yortusundan sonra aşağıdaki durum
geçerlidir:
-

Çocuk yuvalarında çocuk bakma yasakları kaldırılmıştır. Çocuk yuvalarında çocuk
bakımı kısıtlı bir standart işletme kapsamında gerçekleşecektir.

-

Acil bakım kapsamındaki ve ebeveynleri kritik alt yapı olarak nitelendirilen yerlerde
çalışan çocukların bakımı güvenilir bir biçimde yapılacaktır.

-

Çocukların acil bakımı için ebeveynlerin meslek grupları biraz daha genişletilmiştir.
Gönüllü itfaiye takımlarına üye olanlar da şimdi kritik alt yapıda çalışanlar grubuna
dahil edilmiştir.

-

Olasılıkla yaz tatilinden sonra okula başlayacak olan ve „Okul öncesi çocukları“ olarak
adlandırılan çocuklar ile rehabilitasyon ve dil öğrenim desteğine ihtiyaç duyan
çocuklar yuvalarda her gün zorunlu olarak bakılacaktır. Eğer bu, yuvanın koşulları
nedeniyle gelecek haftalarda gerçekleştirilemeyecekse, bunun için sosyal işler
bakanlığından bir istisnai durum belgesi alınabilir.

-

Bunun dışındaki tüm çocuklara 02.06. tarihinden itibaren bir bakım önerisi yapılacaktır ve
bu, günlük veya haftalık olarak gerçekleşebilir. Çocukların geldiği günlerdeki bakım
mümkün olduğunca sözleşme ile belirlenmiş süreler içerisinde gerçekleşmelidir.
Bu çok büyük bir beklenti, bu nedenle her yerde her şey istendiği gibi gerçekleşemezse
lütfen anlayışınızı rica ediyoruz. Bu aynı zamanda çocuğunuzun korunması için de
gerçekleşmektedir. Bu konudaki kararları yuva yöneticileri ebeveyn temsilciliğinin de
katılımı ile alacaktır.
Lütfen çocuğunuzun yuvasına çocuğunuz için bakım durumunun nasıl
gerçekleşeceğini sorun.

Çocuklarınız yuvada bakımı acilen gereksindikleri için siz ebeveynlerin nasıl bir baskı
altında olduğunuzu biliyorum ve son mektubumdaki çağrımı yineliyorum: Eyaletin

Güncel ebeveyn mektubu daha öncekinin devamıdır, buradaki yenilikleri sizin için kırmızı renkle
vurguladık.
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genelgesini oluşturan çocuk yuvanızın yönetimi değildir, ancak bu kuralları çok
sınırlayıcı hijyen standartlarına uymak koşulu ile uygulamak zorundalar.
Lütfen biraz daha sabırlı olun. Eyalet, çocuk yuvalarının tamamen açılmasının,
enfeksiyon öyküsündeki önemli gerileme nedeniyle çok uzak bir gerçek olmadığını
bildirdi!
-

Grupların büyüklüğü şimdiki 10 çocuktan 15 çocuğa artırılmıştır. Aksi halde gruplar
çok büyüyeceğinden yukarıda belirtilen geri dönen çocuklar yuvaya her gün
gelemeyeceklerdir. İstisnai durumlarda daha büyük grupların oluşturulması için sosyal
işler bakanlığına başvurulabilir.

-

Çocuk yuvalarında ebeveynlerin ve çocukların gereksinimlerini olabildiğince
karşılamaya çalışıyoruz. Ancak, örneğin küçük gruplar ve bu nedenle artan personel
ihtiyacı nedeniyle hizmetin erken ve geç saatlerde her yerde verilmesine olanak
olmayabilir.

Yuvada ve okulda acil hizmetler devam ediyor
Tüm kurumlarda bilinen acil hizmet verilmeye devam edecektir. Meslek sahibi ve
çocuklarını tek başlarına büyüten kişilerin
- çocukları, bu kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar,
- ebeveynlerinden biri aşağıdaki kritik merkezi alanlardan birinde çalışan çocuklar
kesintisiz olarak bakılacaklardır.
Ancak, her iki durumda da bu, sizin çocuklarınızı baktırmak için başkaca
olanaklarınızın olmaması,
- ebeveynlerin bitirme sınavlarına katılacak olması,
- annelerin doğum için hastanede bulunması,
- bu çocukların toplumun özellikle savunmasız kesimine dahil olmaları
nedeniyle, evde sağlanması mümkün olmayan, ciddi bir özen ve bakıma
gereksinimi olmaları koşulu ile geçerlidir. Çocuğun refahı açısından özellikle
korunmaya muhtaç ve bakımlarının sürdürülmesine gerek olan bu öğrenciler için
- ebeveynlerin isteği ve okul yönetiminin kararı ile okulda bir acil hizmet (bakım)
sağlanacaktır. Bu türden münferit durumlarda kararı yetkili gençlik dairesi verecektir.
Tesisler planlanmış olan yeni kayıtları yapabilir ve böylece ebeveynlere yeni perspektifler
sunabileceklerdir.
Aşağıdaki kritik önemli alanlarda (çocuklarına tek başına bakmayan) çalışanlar için acil
hizmet:
-

-

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;
gıda, hayvan yemi üreticileri, hijyen (Üretim, toptan ve perakende ticaret) –
teslimat, lojistik dahil (Madde 4 BSI-KritisV),
İnformatik ve telekomünikasyon – Ağların oluşturulması, parazit giderme ve
sürdürülebilirliğin sağlanması dahil (Madde 5 BSI-KritisV),
Sağlık - Hastaneler, acil kurtarma hizmetleri, ayakta, yataklı 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) 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 – KRITIS, ÖPNV için lojistik (Madde 8 BSI-KritisV),
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-

Bertaraf etme, özellikle de atık bertaraf etme; Medya ve kültür - Risk ve kriz
iletişimi,
Kamu yönetiminde önemli görevler, özellikle hükumet ve parlamento, polis,
anayasa koruma kurumu (Türkiye'de MİT), itfaiye, felaketlerden korunma, vergi
yönetimi, adalet, veteriner hizmetleri, sahil koruma, sellere karşı koruma
Öğretim görevlileri ve okullarda görevli diğer tüm personel; çocuk yuvalarında
görev yapanlar ile
çocuk yuvalarındaki bakıcılar
Sosyal yasanın dokuzuncu kitabına göre entegrasyon yardımı için hizmet teklifleri,
tehlike altındakilere yataklı yardım, gençlik yardım dairesinin yataklı tesisleri ve
aynı dairenin sosyal yasanın sekizinci kitabına göre çocuğun refahının
sağlanması için ayakta veya kısmi yataklı hizmetleri.
Avukatlar, noterler, vergi danışmanları, meslek danışmanları ve bunların
ofislerinde çalışan personel;
Yukarıda belirtilen alanlar için güvenlik personeli, bina görevlileri ve bina temizlik
personeli

Acil hizmet için bakım tesislerinin hizmet veren personeli ve duruma göre günlük bakım
personeli için görev, bu koşulların uygun olup olmadığının sizinle birlikte açıklığa
kavuşturulmasıdır.
Acil hizmet ayrıca ve sadece mevcut tesisler için uygulanabilir. Çocuklara (okul çocukları
dahil) alışılan dışında başka bir tesiste bakım hizmeti verilmesi yasaktır.
Çocuk yuvalarında bakım için düzenlemeler
İzne tabi günlük çocuk bakımı teklifleri için sınırlamalar kalkmıştır.
Günlük bakım personelinin yuvada çocuk bakım hizmetlerini eksiksiz olarak sunacaklarını
düşünüyoruz.
Günlük çocuk bakım ücretleri 15.6.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.
15.03. tarihinden bu yana kesilmiş olan bakım ücretleri ebeveynlere iade edilecektir. Binlerce
ebeveyne geri ödeme bir kaç haftayı bulacaktır.
Bugünden itibaren ücretler 15.6.2020 kesilmeyecektir. Eyalet hükumeti üç aylık bir geri
ödemeyi garanti etmiş bulunmaktadır. Bakım durumunun ve böylece ücretlerin 15.06.2020
tarihinden itibaren nasıl olacağına bakacağız.
07.06. tarihinde tekrar bilgi verecek ve diğer düzenlemeler hakkında bilgilendireceğiz.
Hepimiz bu tarihten itibaren yuvada bakımın tüm çocuklar için mümkün olacağından emin
olabiliriz.
Keyifli yortu günleri diliyor, Kiel belediye sarayından sevgi ve selamlarımı yolluyorum
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