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Güncel kreş durumu ilgili ebeveyn bilgileri 

Sayın Bayanlar ve sayın Beyler,  

sevgili ebeveynler, 
– 

korona salgınının gelişimi, bizi yine kamusal hayatı ve kişisel ilişkileri ciddi şekilde kısıtlamaya 
zorluyor. İlkbahardaki kilitlenmenin aksine, bu kez çocuklu aileler için iyi haberler var: kreşler 
açık kalacak! Federal eyaletler ve federal hükümet, bilim adamlarıyla ayrıntılı istişarenin 
ardından karşılıklı anlaşma ile buna karar verdi. 

Çünkü hepimiz, özellikle küçükler için günlük bakım, eğlenceli öğrenme ve arkadaşları olmadan 
yapmanın çok zor olduğunu fark ettik. Aynı zamanda haftalarca evde çocuklarla ilgilenmek, 
özellikle çalışan ebeveynler için büyük bir zorluktu. Dayanışmada bunları ve diğer birçok 
kısıtlamayı birlik ve beraberlik içerisinde paylaştınız. Bunun için çok teşekkürler! 

Şimdiye kadar, günlük bakım merkezleri bir enfeksiyon faktörü olmadı. Koruma konseptleri 
devreye giriyor ve tesisler deneyim kazandı. Böyle kalmasını istiyoruz. Çünkü her kapalı kreş 
grubu, ilgilendiren aileler için bir güç gösterisi anlamına gelir. 

Kreşlerinin açık kalmasını sağlamak için çok şey yapabilirsiniz. Enfeksiyon vakalarından ve 
bundan dolayı meydana gelen kapanmalardan kaçınmak için, sizden aşağıdaki kurallara 
uymanızı rica ediyoruz: 

– 

• Lütfen kreş tarafından belirlenen tüm hijyen kurallarına uyun! Kreşler, kuralları 
eyaletin çevreleme yönetmeliği temelinde ve sağlık departmanı ile koordineli olarak 
oluşturmuştur. Kurallar tek bir amaca hizmet eder: Çalışanlar ve çocukları arasında 
enfeksiyonu önlemek. 
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Lütfen kendinizi eğitimcilerin yerine koyun. İşverenin gereksinimlerine bağlı kalıyorlar ve 
çocuğunuz için en iyisini istiyorlar. 

  Kreşe veya kreş alanına girerken lütfen maske taktığınızdan emin olun.  
Sağlık nedenleriyle maske takmanıza izin verilmiyorsa, lütfen gündüz bakım merkezi 
personeli ile alternatif çocuğunuzun verme ve teslim alma durumları ayarlayın. 

 Lütfen çocuğunuza sıcak tutan giysiler giyin çünkü bu günlerde ve haftalarda 
kreşiniz çocuklarla daha sık dışarı çıkacaktır. Kreşteki odalar soğuk mevsimde bile 
düzenli ve sürekli olarak havalandırılır. 

 Pedagojik çalışmanın mümkün olduğunca az kesintiye uğraması için gerekli konuşmalar 
telefonla ve önceden belirlenmiş vakitte yapılmalıdır. Lütfen gelişme görüşmelerinin veya 
ebeveynler akşamlarının her zaman olağan şekilde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini anlayın. 

  Lütfen kreşlerin ve personelin devam eden işletimi için ortak sorumluluk üstlenin. 
Bazı eğitimciler bir risk grubuna aittir veya evde bir risk grubunun üyelerine sahiptir. 
Lütfen dikkatli davranışlarınızla çalışanları koruyun. 

 
Bu haftalarda da çocuğunuzu iyi bir hisle kreşe gönderebilmenizi istiyoruz. Eğitimcilerle birlikte 
bu zamanı iyi atlatmak ve kısıtlamaların sürelerini mümkün olduğunca kısa tutmak en iyisi 
olacaktır. 

Teşekkürler! 
 
 

Saygılarımla 

Holger Schulze 
Aile ve Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı 

 

Ayriyetten: Korona ve kreşler ilgili güncel bilgiler farklı dillerde burada mevcuttur:  
QR Code ve url 

 


