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Çocukları gündüz bakım tesislerinde veya gündüz bakımevlerinde bakılan 
Ebeveynler için bilgiler 

 

Çocuk gündüz bakım tesislerinde veya gündüz bakımevlerinde görevli olan 

Taşıyıcı, yönetici ve personel için bilgiler 

 
 

11.01.2021 tarihinden itibaren gündüz çocuk 
bakımı 
 

 
Federal şansölye ve eyaletlerin hükümet başkanlarının 5 Ocak 2021 tarihli kararı 

uyarınca ülke çapındaki sıkı önlemler 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin gündüz çocuk bakım hizmetleri için 11.01.2021 

tarihinden itibaren aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: 

 
Çocuk gündüz bakım tesisleri: 

 Ebeveynlerin, temastan kaçınmak için mümkün olduğunca çocuklarına 

kendileri bakmaları yönündeki acil çağrı hala geçerlidir. 



 

 

 Fakat gündüz bakım tesisleri genel olarak açık kalacaktır. Ebeveynler, bu 

hizmeti kullanıp kullanmama kararını kendileri verecektir. Hizmet kullanımı için 

ön koşul olarak işveren belgesinin talep edilmesine izin verilmemektedir. 

 Çocuğun rahat etmesine yönelik konulara özellikle dikkat gösterilmelidir; yani 

özellikle çocuk bakım hizmetleri, uzman bakış açısından çocuğun bakımının 

vazgeçilmez olduğunu düşünüyorsa, ailelerle tek tek görüşmeli ve davet 

etmelidir. 

 Çocukların koruma altında tutulmasına yönelik sebeplerle bakılan çocukların 

yanı sıra özel zorluklar nedeniyle bakılması gereken çocuklara da hizmet 

verilmelidir. Bu durumlarda hizmetin kapsamı, gençlik daire başkanlığı veya bu 

dairenin atadığı bir kişi tarafından, gündüz bakım tesisinin yönetimiyle birlikte 

belirlenmelidir. 

 Korona önlemleri düzenlemesinde yer alan kurallar geçerlidir, dolayısıyla 

yetişkinlerin arasında en az 1,5 metre mesafe olmalıdır. Asgari mesafeye 

uyulamaması durumunda yetişkinlerin bir ağız-burun koruyucu maske 

takmaları gerekmektedir. Uygun hijyen önlemleri alınmalı ve takip edilebilirlik 

sağlanmalıdır. 

 Eyalet çapında ayrı gruplar uygulanmalıdır, yani gruplara göre atanmış sabit 

alanlar, sabit grup üyeleri (daime aynı çocuklar bir arada) ve genel olarak sabit 

bir personel. Farklı gruplar birbiriyle doğrudan temas içinde olmamalıdır. Bu 

kural tüm günlük eğitim süresi, getirme ve alma saatleri, yoğun olmayan 

saatlerdeki destek hizmetleri, odaların kullanımı, uyuma saatleri ve yemek 

zamanları için geçerlidir. Her grubun maksimum boyutu, KiBiz’in 33. 

maddesindeki ekte belirtilen ilgili maksimum grup boyutuna uygun olmalıdır. 

Kardeş çocuklar genel olarak aynı grup içinde olmalıdır. (Kısmen) Açık 

konseptler uygulanamaz. 

 Ayrı grupların uygulanabilmesi için, eyalet çapındaki bakım hizmetleri her 

çocuk için haftalık 10 saat ile sınırlanacaktır. İlgili personel kaynağı buna izin  



 

 

verirse ve tesisteki genel durumun fazla zorlanmaması sağlanabilirse, daha 

uzun bakım hizmetleri de sunulabilir. İlgili uygulamanın nasıl yapılacağına dair 

karar tesise veya taşıyıcıya aittir. 

 KiBiz’in personel düzenlemeleri kapsamındaki personel standartları geçerlidir. 

 
Çocuklar için gündüz bakımevi: 

 Ebeveynlerin, temastan kaçınmak için mümkün olduğunca çocuklarına 

kendileri bakmaları yönündeki acil duyuru hala geçerlidir. 

 Korona önlemleri düzenlemesinde yer alan kurallar geçerlidir, dolayısıyla 

yetişkinlerin arasında en az 1,5 metre mesafe olmalıdır. Asgari mesafeye 

uyulamaması durumunda yetişkinlerin bir ağız-burun koruyucu maske 

takmaları gerekmektedir. Uygun hijyen önlemleri alınmalı ve takip edilebilirlik 

sağlanmalıdır. 

 Çocuklar için gündüz bakımevlerinde sunulan çocuk bakım hizmetleri, genel 

olarak bakım sözleşmelerinde belirtilen zamanlar için sunulmaktadır.  Büyük 

bakımevlerinde mümkünse tüm günlük bakım süresi boyunca, çocuk bakım 

personeli ve onların bakım kapsamındaki çocukları için ayrı ayrı alanlar 

sağlanmalıdır. 

 
Bu kısıtlayıcı pandemi işletimi, sıkı önlemlerin yürürlükte olduğu 31.01.2021 tarihine 

kadar geçerlidir. 

 
İlave çocuk hasta günleri: 

Ebeveynlerin üzerindeki ek baskıyı en azından ekonomik yönden biraz hafifletmek 

için, 2021 yılında her ebeveyn için çocuk hasta parasına 10 gün ekleme yapılması 

(tek başına çocuk yetiştiren ebeveynler için 20 gün) federal yasalarca 

kararlaştırılacaktır. Bu hak, eyalet yönetiminin çağrısına uygun olarak bakım 

hizmetlerinin kullanılmaması ve çocuğun evde bakılması durumunda da geçerli 

olacaktır. 



 

 

Ebeveyn katkı payları: 

Bakan Dr. Stamp, Maliye Bakanı Lienenkämper ile birlikte, Ocak ayı için tüm eyalette 

ebeveynlerden katkı payı alınmayacağı yönünde anlaşmaya varmıştır. İade / 

Hesaplama türü yöntemleri, belediyeden belediyeye farklı olabilir. Yöntemler üzerinde 

şu an çalışılmaktadır fakat bu biraz zaman alabilir. 

 
Çocuk gündüz bakım tesisleri ve çocuk bakımevlerindeki personel ve çalışanlar 

için testler: 

Çocuk gündüz bakım tesisleri ve çocuk bakımevlerinde görevli tüm yöneticiler ve 

çalışanlar, Noel tatilinden sonra, 7 Ocak 2021 ila 26 Mart 2021 tarihleri arasında altı 

kereye kadar herhangi bir sebep göstermeden ve istedikleri günde ücretsiz olarak 

test yaptırabilirler. Ayrıntılı bilgileri, testlere yönelik ekteki yazıdan öğrenebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Çocuk, Aile, Mülteci ve 

Entegrasyon Bakanlığı 


