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10. Ebeveyn mektubu 1
İlgi: Kiel şehrinde yuvada bakım ve okullarda acil bakım
Sevgili Ebeveynler,
enfeksiyon durumu az da olsa olumlu bir gelişme gösterdiğinden bazı sınırlamalar
kaldırılacaktır.
22.2.2021 tarihinden itibaren okullar için yeni bir Corona genelgesi (20.2.2021 tarihli) ve
Corona ile mücadele genelgesi (19.2.2021 tarihli) kısaca aşağıdaki düzenlemeleri
getirmektedir: (Daha iyi anlaşılması için bir önceki ebeveyn mektubuna göre yapılan
değişiklikler kırmızı ile yazılmıştır.)
-

Yuvalara giriş yasağı kaldırılmıştır. Kiel şehrinde çocuk gündüz bakımı 22.2.2021
tarihinden itibaren tüm çocuklara tekrar açılmıştır; tüm çocuklar yuvalarına ve
gündüz bakım kurumlarına gidebilecektir!

-

Yuva perspektif planına göre „Pandemi koşulları altında“ düzenli ve normal bir
çalışma oluşacak. Yuvalarda bu türden bir bakım 15 Aralık 2020 tarihine kadar sürdür
dürüldüğünden yuvalar ve gündüz bakım kurumları tarafından geçen yıldan
bilinmektedir. Korunma ve hijyen önlemlerin güvenilir bir biçimde uyulması
elbette bundan sonra da önemli olmaya devam edecektir.
(Enfeksiyonun durumu oralarda yuvaların açılmasına henüz izin vermediğinden bazı
ilçeler ve ilçesiz şehirler için ayı düzenlemeler geçerli olacaktır. Ancak günümüzde bu
Kiel için geçerli değildir.)

-

Tüm genel eğitim veren okullar ve destek merkezleri için aşağıdakiler geçerlidir: 1. ila
4. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu aynı zamanda tam gün ve bakım
teklifleri için de geçerlidir.

-

5. Sınıf ve üzeri öğrenciler için 22.2. ila 7 Mart 2021 tarihleri arasında ders ve başka
yüz yüze etkinlikler yapılmayacaktır. Bu öğrenciler için uzaktan eğitim öngörülmüştür.
5. ila 6. sınıf öğrencileri için bir acil bakım öngörülmüştür. Bu aynı zamanda tam
gün ve bakım teklifleri için de geçerlidir. Bununla ilgili kriterler daha önceden
bilinmektedir:

Eğer siz ebeveyn olarak bakım olanakları açısından bir alternatife sahip değilseniz, 5.
ve 6. sınıf öğrencileri çocuk yuvasında veya okulda acil bakıma gidebilirler:
o Hangi alanda çalıştıklarından bağımsız olarak çalışan ve çocuğunu tek
başına büyüten anne veya babanın çocukları.
o Ebeveynlerden en azından birinin kritik ana dallardan birinde çalıştığı
çocuklar. Kritik alt yapının meslek grupları aşağıda özetlenmiştir. Burada
gönüllü itfaiyenin üyelerinin bir acil bakıma ancak, kanıtlı olarak göreve
çağrıldıkları gün için hakları vardır.
Bunun ötesinde acil bakım aşağıdaki durumlarda talep edilebilir:
o Özel bir ihtiyaçtan dolayı okulda, öğrenciler arasında bakımı gereksinen
çocuklar.
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Bir önceki ebeveyn mektubu 26.01.2021 tarihinde yayımlanmıştır.
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Acil bakım aşağıdaki kritik ana dallardan birinde çalışan personel içindir:
o Enerji, elektrik, gaz, yakıt tedariki vb. (Madde 2 BSI-KritisV);
o Su: Kamusal su tedariki, kamusal atık su hizmetleri (Madde 3 BSI-KritisV), akar
suların korunması, kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi;
o gıda, hayvan yemi üreticileri, hijyen (Üretim, toptan ve perakende ticaret) –
teslimat, lojistik dahil (Madde 4 BSI-KritisV);
o İnformatik ve telekomünikasyon – Ağların oluşturulması, parazit giderme ve
sürdürülebilirliğin sağlanması dahil (Madde 5 BSI-KritisV);
o 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, laboratuarlar, federal
ordunun sağlık hizmetleri (Madde 6 BSI-KritisV), hamilelik çelişkileri için
danışmanlık, 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;
o Mali işler ve nakit temini (Madde 7 BSI-KritisV),
o İş yönetimi, Jobcenter ve diğer sosyal transferler;
o Nakliye ve trafik (Madde 8 BSI-KritisV);
o Bertaraf etme, özellikle de atık bertaraf etme;
o Medya ve kültür - Risk ve kriz iletişimi;
o Kamu yönetiminde önemli görevler, özellikle hükümet ve parlamento, polis,
anayasa koruma kurumu (Türkiye'de MİT), itfaiye, felaketlerden korunma, vergi
yönetimi, adalet, veteriner hizmetleri, sahil koruma, sellere karşı koruma;
o Öğretmenler ve diğer tüm okulda çalışanlar; bir çocuk yuvasında çalışanlar ile
çocuk günlük bakım personeli;
o Sosyal yasanın dokuzuncu kitabına göre entegrasyon yardımı için hizmet
teklifleri, tehlike altındakilere yataklı yardım, gençlik yardım dairesinin yataklı
tesisleri ve aynı dairenin sosyal yasanın (SGB) IX. kitabına göre çocuğun
refahının sağlanması için ayakta veya kısmi yataklı hizmetleri;
o Avukatlar, noterler, vergi danışmanları, meslek danışmanları ve bunların
ofislerinde çalışan personel;
o Yukarıda belirtilen alanlar için güvenlik personeli, bina görevlisi, bina
temizlikçileri;
o Ölü gömücüler.
-

Özel bir pedagojik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için genel eğitim veren
okullarda gerekli bakım programları sunulabilir. Aynı şey, özel bir ihtiyaç nedeniyle
okulda bakım gereksinen, 7. sınıftan itibaren öğrenciler için de geçerlidir.

-

Destek merkezlerinde öğrencilerin okul yönetimi ile mutabakat sonucu
katılabilecekleri gerekli ders ve bakım teklifleri sunulacaktır. Yüz yüze eğitim için
okula gidemeyen öğrenciler için uzaktan eğitim öngörülmüştür.

-

Okul bitirme yılı içinde bulunan öğrenciler için yüz yüze eğitim yapılabilir ancak bu,
2020/21 eğitim/öğrenim yılında bitirme sınavlarına katılacak öğrenciler için
önceliklidir.

-

Öngörülen sınavlar okulda yapılabilir. Aynı şey 9. ila 13. sınıfların öğrencilerin yazılı
performans sınavları için de geçerlidir; ancak bunun geçerli olması için 2020/21
eğitim/öğrenim yılının sonunda karnelerde bitirme açısından doğrudan eğitim için
önemli notların söz konusu olması gerekmektedir.

Lütfen çocuğunuzun okulunda eğitimin nasıl olduğunu öğrenin.
Çocukların gündüz bakımı için ve ilk okullardaki düzenlemeler konusunda yetkili sağlık
müdürlükleri, yerel enfeksiyon olayları yüz yüze eğitimde sınırlamalar gerektiriyorsa farklı
düzenlemeler öngörebilir.
-

Ağız ve Burun Kapatma Yükümlülüğü:
o Çocukların gündüz bakımı:
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o

Yeni Corona ile mücadele genelgesi çocuk yuvalarının ve çocuk
gündüz bakım yerlerinin iç ve dış mekânlarında yedi yaşın üzerindeki
tüm kişilerin kaliteli bir ağız-burun maskesi, örneğin tıbbi bir ağız-burun
maskesi kullanmalarını zorunlu kılan yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu
ebeveynler için de geçerlidir.
Bu, çocuk yuvalarındaki (kreşler hariç) ve çocuk bakım yerlerindeki
çocuklar için geçerli değildir. Kreşler için Okul Corona Genelgesinin 2.
maddesinin 2. fıkrasındaki istisnalar geçerlidir. Personel ve çocuk
gündüz bakımı yapan kişiler, çocukların bakımı sırasında çocuğun
esenliğini göz önünde bulundurmak kaydı ile ve duruma bağlı olarak,
örneğin hedefli dil eğitimi veya tartışmalara aracı olmak ve çocukları
teselli etmek gibi, kaliteli bir ağız-burun maskesini taşımayabilirler.

Okul:
 22 Şubat ile 7 Mart 2021 tarihleri arasında bir ağız-burun maskesini
taşıma konusunda genişletilmiş bir yükümlülük geçerlidir:
Tüm öğrenciler dersliklerde bir ağız-burun maskesi taşıyacaklardır ve
bu yükümlülükten istisna sadece, bitirme sınavlarında, iki saatten uzun
süren yazılı performans sınavlarında ve sözlü okumalarda diğer kişiye
1,5 metrelik asgari mesafeye uyulduğu durumlar için geçerlidir;
 Öğrenciler ağız-burun maskesini okul avlusunda ve kantininde ve
okula giderken otobüs durakları veya tren istasyonları ile okul
arasında da kullanmak zorundadırlar; burada istisna sadece diğer
kişilere 1,5 metre asgari mesafeye uyulduğu durumlar için geçerlidir;
 Mevcut ağız-burun maskesi yükümlülüğü 22 Şubat ile 7 Mart 2021
tarihleri arasında tıbbi bir maskenin veya benzeri bir maskenin veya
soluma valfi olmayan ve FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 ve KF94
standartlarında bir maske ile yerine getirilmelidir.

-

Yuvaların, çocuk gündüz bakımı, okul ve okul çocuğu bakımı için test teklifi
Eyalet hükümeti çocuk gündüz bakımı ve okullar için planlanmış olan açılma adımlarını
uzmanlar ve eğitimciler için bir test teklifi ile desteklemeyi kararlaştırmıştır. Böylece
yuvalarda çalışanlar ve çocuk gündüz bakım personeli ile okul çalışanları için daha
fazla güvenliğin sağlanması öngörülmüştür. Bu kişiler hafta iki kez ücretsiz olarak test
yaptırma olanağına sahip olacaklardır. Test teklifi 2 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli
olacaktır. Çocuklar ve öğrenciler için henüz bir test teklifi mümkün değildir, ancak
federal hükümet bu konuda çalışmaktadır.

-

Ebeveyn katkı payları
o Eyalet hükümeti ebeveynlerin kapalı kalınan süre için katkı payı ödememelerine
karar vermiştir. Böylece ebeveyn katkı payları 22.-28.02.2021 tarihleri için
alınacaktır. Katkı payları Şubat ayında otomatik olarak %75 indirimli
uygulanacaktır. Bunun için dilekçe vermek zorunda değilsiniz.
o İndirimli ebeveyn katkı paylarının %25 olarak tahsil edilmesi muhasebe tekniği
açısından ancak Nisan ayından sonra gerçekleşecektir. Bu tarihte tüm fazla
tahsil edilmiş katkı payları (örneğin banka talimatı ile) geri ödenecektir.
o Gündüz bakım için ödenen katkı paylarında ne yazık ki teknik nedenlerle eski
yöntem devam edecektir. Ancak size Nisan ayının sonuna kadar fazla ödenmiş
tüm ödemeleri iade edeceğiz. Bunun için de bir dilekçe vermenize gerek yoktur.
o Çocuklarınız için acil bakım hizmetinden yararlanmış olsanız bile Şubat ayı için
kısmi ücret tahsil edilmeyecek veya iade edilecektir. Sadece öğlen yemekleri
için bir katkı payı tahsil edilecektir. Bunun için size ayrı bir bildiri yollanacaktır.
Bu düzenlemeler okullardaki acil bakım hizmetleri için de geçerlidir.
o Söz verilmiş olan ebeveyn katkı payı muafiyeti okullardaki tüm gün ve bakım
programları için de geçerlidir. Eğer ödemelerinizi doğrudan çocuk bakım
kurumuna yapıyorsanız, muafiyet ve iade işlemleri için lütfen doğrudan bu
kuruma başvurun.
o Tüm gün ve bakım programları için ebeveyn katkı payları ile ilgili olarak 5. ve 6.
sınıflarda 15.02.2021 tarihinden itibaren ne yapılacağı konusunda bakanlık
çalışmaktadır.
3

Sevgili Ebeveynler,
çocuk yuvalarında bakımın ve ilk okulların açılmasından dolayı sizinle ve çocuklarınızla birlikte
gerçekten çok seviniyorum, çünkü bu yaşamınızda bir kilometre taşı anlamına gelmektedir.
Çocuklarınızın sosyal iletişimleri ve desteklenmeleri gelişmeleri için çok değerlidir. Siz,
ebeveynler olarak şimdi tekrar çocuk gündüz bakımı ve ilk okullar için güvenilir bir eğitim ve
bakım düzenine sahip olacaksınız.
Ebeveynlerden, çocuklardan ve gençlerden Şubat sonunda "Corona zamanında eğitim" adlı
eğitim konferansımıza video mesajları ile katılmalarını rica etmiştim. Gönderileriniz için çok
teşekkür ediyorum. Sonuçlar çok yakında açıklanacaktır. Bu sonuçlar yaşamınızın ne durumda
olduğuna iyi bir bakış atmamızı sağlayacaktır.
Sizle ve çocuklarınızla birlikte diğer açılma adımlarının da gerçekleşmesini ve adım adım
tekrar normal günlük yaşamımıza dönmemizi umut ediyorum. Hijyen kurallarına uyarak
şimdiye kadar bize çok yardımcı oldunuz. Bunun iyi sonuçları alınıyor. Lütfen siz ve
çocuklarınız yardım etmeye devam edin. Çok teşekkür ederim!
Saygılarımla
Belediye Başkanınız

Renate Treutel
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