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Çocuk ve Eğitimden Sorumlu Senatör, Rembertiring 8-12, 28195 Bremen

Bremen Belediyesi tüm gündüz çocuk bakım kuruluşlarına

Bayanlar ve Baylar,
Sevgili gündüz çocuk bakım kuruluşları yetkilileri,
Gündüz çocuk bakım kuruluşlarında enfeksiyon sayısı kentin tamamına kıyasla henüz düşük, ancak her geçen gün
yükselmekte. Elimizdeki rakamlar, çocukların yetişkinlerin aksine daha az risk taşıdıklarını gösteriyor. Bu nedenle,
gündüz çocuk bakım kuruluşlarında korumayı ek tedbirlerle yükseltmenin önemi çok büyüktür. Bu tedbirlere ise
özellikle yetişkinler, yani çalışanlar tarafınca uyulmalıdır. Olası enfeksiyonların en kısa sürede ortadan kaldırılmaları
şarttır.
Hedefimiz: Anaokulları tüm çocuklar için açık tutulmalıdır. Daha az çocuğu karantinaya almak ve eksik çalışanlar
nedeniyle grupların veya kuruluşların kapatılmasını en düşük seviyede tutmak istiyoruz.
Bu nedenle 46. takvim haftasından itibaren (bir hafta içinde) tüm kuruluşların ‘kısıtlı işletme saatleri 1. kademe’
başlıklı kademeli reaksiyon planını aşağıda belirtilen tedbirler çerçevesinde uygulamaya almalıdır:
1. Temel gruplar halinde çalışma, bir uzman çalışan en fazla iki grupta çalışabilir.
2. KAPALI ALANDA en fazla iki grup eş zamanlı çalışabilir.
3. Çalışanların mümkün olduğunca çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi korumaları gerekmektedir.
4. Daha düşük olan personel esnekliği nedeniyle sözleşmede belirlenen bakım yükümlülüğünün yerine
getirilememesi halinde bu durum Eyalet Gençlik Dairesine bildirilmek zorundadır. Öğle bakımı dahil asgari 30 saatlik
bakım kapsamının yerine getirilmesi zorunludur. Çocukların sağlıklarının tehlikeye girmesi veya olağanüstü
durumlarda genel olarak belirlenmiş olan bakım kapsamından sapmalar mümkün değildir.

Giriş:
An der Weide 50

Görev Dairesi:
An der Weide 50
28195 Bremen

Otobüs/Metro:
Otobüs durağı
Hauptbahnhof

Açılış saatleri:
Pazartesi-Cuma
09.00-14.00

Banka bilgileri:
Deutsche Bundesbank
IBAN: DE16250000000025001530
Sparkasse Bremen
IBAN: DE73290501010001090653

Kuruluşlar açısından bunun tam anlamı şudur:
• Çocukların bakımı ve teşviki yine temel gruplar içinde gerçekleştirilecektir. Bu esnada kapalı alanlarda en fazla
iki grup aynı anda çalışabilecektir (en fazla 40 çocuk). Grupların diğer gruplardan ayrı tutulması zorunludur.
• Çocuk restoranında ancak birlikte çalışan iki gruba mensup olan çocuklar aynı zamanda yemek yiyebilirler.
• Dış alanda çocuk gruplarının ayrılması zorunlu değildir. Ancak yetişkinlerin birbirlerine ve diğer çocuk gruplarına
karşı mesafelerini korumaları şarttır.
• Temiz havada oyun parklarına geziler veya şehir turları gibi etkinlikler düzenlenebilir.
• Erken teşvik devam edecektir.
• İşletme programının el verdiği süre personelin mümkünce sabit bir şekilde aynı iki grupta kalması
gerekmektedir.
• Görev toplantıları ve buna benzer birleşimlerde yetişkinlerin iç alanlarda maske takma zorunluluğu vardır. FFP2
maskeleri tavsiye edilir. Bu şekilde ilgili kuruluş için başarılı karantina tedbirleri mümkün olduğunca
kısıtlanacaklardır. Kuruluşlar masrafları çocuk ve eğitimden sorumlu senatörden iade alacaklardır.
• Çalışanların korunması önemlidir. Kuruluşların maskeler, eldivenler, dezenfektanlar gibi donanımları hazır
tutmaları gerekmektedir. Çocuklarla çalışmalarda şeffaf plastik korumalar kullanılabilir. Bu masraflar da
kuruluşlara çocuk ve eğitimden sorumlu senatörden iade edileceklerdir.
• -Mümkün olduğunca- sözleşme kapsamında her bir çocuğa bakım hizmeti sunulacaktır. Bu esnada ağır
enfeksiyon veya karantina durumlarında kısa vadeleri sapmalar ve kısıtlamaların yaşanması mümkündür.
Veliler için bunun anlamı:
• Bakım kapsamında azaltmalar mümkündür. Lütfen, bu durumun karantina durumları nedeniyle daha katı
kısıtlamalarının veya grup veya anaokulu kapatmalarının engellenmesi açısından zorunlu olabileceğine anlayış
gösteriniz. Çocuk ve eğitimden sorumlu senatör Bremen eyaletindeki işverenleri işbirliğine davet etmektedir.
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Evinizde test sonucu pozitif çıkmış olan bir birey varsa lütfen çocuğunuzu evde tutunuz. Bu şekilde tüm grubu
etkileyecek karantinalar engellenecektir.
Aynı şekilde evinizde herhangi bir bireyin testi yapılmış, ancak test sonucu henüz açıklanmamışsa da
çocuğunuzu evde tutunuz. Çocuğunuzun yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikâyetlerinde de çocuğunuzu
evde tutunuz.
Anaokulu çocukları oyun oynamaya devam edebilirler ancak yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları
gerekmektedir.
Korona talimatnamesine göre 12 yaş altı çocuklar temas kısıtlamalarından muaf tutulmaktadırlar. Bu nedenle
farklı evlerden çocuklar için özel ‘bakım’ organize edilebilir.
Velilerin yükünü biliyoruz. Bu krizi ancak birlikte hareket ederek ve sorumlu ve işbirliği içinde hareket ederek
çözebiliriz.

Lütfen bu bilgilendirmeyi ilgili kuruluşlara ve velilere iletiniz.
Saygılarımızla,
<<İmza>>
Dr. Claudia Bogedan
Çocuk ve eğitimden sorumlu senatör
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