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Ebeveynler için bilgiler

Çocukları gündüz bakım tesislerinde veya gündüz bakımevlerinde bakılan ebeveynler 

Taşıyıcı, yönetici ve personel için bilgiler 

Çocuk gündüz bakım tesislerinde veya gündüz bakımevlerinde görevli olanlar 

Paskalya günlerinden sonra çocuk bakımı 

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sunulan çocuk bakım hizmetleri, Paskalya 

günlerinden de sonra şimdilik en az 11 Nisan 2021 tarihine kadar kısıtlanmış bir şekilde 

devam edecektir. 

Korona önlemleri düzenlemesinde yer alan kurallar hala geçerlidir, dolayısıyla 

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

durumunda yetişkinlerin bir tıbbi maske takmaları gerekmektedir. Uygun hijyen 

önlemleri alınmalı ve takip edilebilirlik sağlanmalıdır. 

Çocuk gündüz bakım tesisleri için şunlar geçerlidir: 

• 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. 



 

 

  

• 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. 

Çocuk gündüz bakımevleri için şunlar geçerlidir: 

• Çocuklar için gündüz bakımevlerinde sunulan çocuk bakım hizmetleri, 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. 

Hastalık semptomları görülmesi durumunda yapılacaklar: 

Genel kural hala geçerlidir: Hasta çocukların yeri çocuk yuvası veya çocuk bakımevi 

değildir! Velilerin ve tesisin veya çocuk bakımevinin tahminine göre akut, enfeksiyonel 

ve bulaşıcı hastalıklara yönelik semptomlara sahip olan ve / veya ateşi olan çocuklar, 

bakım tesislerine alınmamalıdır. Bu noktada çalışanların, çocuk bakım personelinin ve 

diğer çocukların korunması adına, velilere çocuklarını bakım tesislerine 

getirmemelerini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, 

tesis veya çocuk bakım personeli, sorumluluk bilinciyle bakım sunulabilmesine engel 

olacak hastalık semptomlarına sahip olduğunu düşündüğü çocuğa bakım hizmeti 

sunmayı reddedebilir. Başka bir hastalık belirtisi olmayan, sadece nezle olan çocuklar, 

şimdiye kadar olduğu gibi 24 saatliğine evde gözetim altında tutulmalıdır. Başka bir 

hastalık semptomu görülmemesi durumunda, çocuk tekrar bakım tesisine alınabilir. 

Çocuklarda hastalık semptomlarına yönelik tavsiyeler, tutarlı bir şekilde uygulanmaya 

devam edilmelidir. 
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