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Pandemi sırasında çocuk bakımında normal operasyonlara dönüş 
 
Aile Bakanı Stamp: Pandemideki gelişmelere bağlı olarak 17 Ağustos’ta 
normal operasyonlara geri dönülecektir 
 
Çocuk, Aile, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanlığı şu bildiriyi yayınlamıştır: 
Kuzey Ren-Vestfalya, çocuk bakımındaki kademeli ve sorumluluk sahibi sürecini sürdürüyor. 17 
Ağustos’tan itibaren çocuk bakımlarında normal operasyonlar devam edecek olup, pandeminin 
tetiklediği koşullara tabi kalınacaktır. Pandeminin, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarının, ayrıca 
çalışanların çıkarlarının sürekli olarak gözetilmesi kapsamında, sözleşmeyle kabul edilen kapsamda, 
tüm çocuklar çocuk bakımı veya günlük bakım tesislerine dönebilecektir. 
  
Aile Bakanı Joachim Stamp şu açıklamayı yapmış bulunmaktadır: “Geçtiğimiz aylar boyunca çocuk 
bakımı çalışanları ve aileler, hayal bile edilemez bir marifet göstermiştir. Herkese gösterdikleri esneklik 
ve adanmışlıkları için derinden müteşekkirim. Günlük bakım ve çocuk bakımı alanında çalışan kişilerin 
ve personelin, çocukların ve ebeveynlerinin ve ilgili diğer herkesin güvenliğinin sağlanmasının ve 
tekrar açılış kapsamında her adımın dikkatlice atılması gerektiğinin daima farkındaydım. İlgili taraflarla 
konuyu görüştükten sonra, normal operasyonlara sorumluluk sahibi bir şekilde devam edebileceğimizi 
hissediyoruz. Bu, pandeminin devam eden seyrine göre 17 Ağustosta meydana gelecektir. Kesin olan 
şu: pandemi sırasında normal şekilde çalışılacaktır.” 
  
Pandemideki son gelişmelere dayalı olarak RKI’den başka tavsiyeler sunulmasının yanı sıra diğer 
bilimsel ve deneysel anlayışlara bağlı olarak gelecekte başka kısıtlamalar gerekebilir. Eyalet çapındaki 
yönetmelikler elbette iptal edilemez. 
  
Tekrar açılışa giden bir sonraki adım; lehtarlar, belediyeler, birlikler ve pediatristler ile önceden istişare 
yapılmasına dayanmaktadır. Sınırlı operasyonlardan gelen tecrübeler ve bilimsel veriler dikkate 
alınmaktadır. Lehtarlar ve belediyeler ile yapılan yakın istişareler sonucunda Bakanlık, yaz tatilinin 
hemen ardından değil ama 17 Ağustos’tan itibaren normal operasyonlara devam edilmesini kabul 
etmektedir. 
  
Aile Bakanı Joachim Stamp şu açıklamayı yapmıştır: “Tatilin ikinci yarısında kapalı olanlar dahil olmak 
üzere tüm tesislerin normal operasyona dönüş için yeterli zamana sahip olabilmeleri yönünde, 
lehtarların ve belediyelerin dileği bu şekilde yerine getirilmiş olmaktadır.”  
  
Çocuk bakımı dışında geçerli olan büyük koruyucu tedbirler bu alanda uygulanamayacaktır. Çocuklar 
arasında, ayrıca çocuklar ve eğitim personeli veya bakıcılar arasında mesafe gereksinimine uyulması 
mümkün değildir. Çocuklar ayrıca yüz maskeleri takamayacaktır. Çocuk bakımında hijyen tedbirlerinin 
uygulanması bu sebeple kritik önemini korumaktadır. Virüsün yayılmasını önlemeyi amaçlayan genel 
güvenlik tedbirleri devam edecektir ve ayrı olarak düzenlenecektir. Bu; yetişkinler arası mesafe 
gereksinimini, mesafe mümkün değilse yüz maskeleri giymelerini, ve özel hijyen tedbirlerinin yanı sıra 
potansiyel bulaşma zincirlerinin takip edilebilirliğinin garanti edilmesini kapsamaktadır. 
  
Çalışanların sağlıklarının korunması ve koronavirüs yönetiminde daha fazla güvenlik amacıyla, eyalet 
yönetimi, bir çocuk bakım tesisinde bulaşma olması halinde tüm personelin baştan sona hemen test 
edilmesi kararını almıştır. Ayrıca tüm çocuk bakım ve günlük bakım personeli, güz tatiline kadar 14 
günde bir test edilmek için gönüllü olabilecektir. Bunun masraflarını eyalet karşılayacaktır. Bu testler 
sırasında bir bulaşma olması halinde sağlık görevlileri ek tedbirler alacaktır. 
  
Çocuk bakım tesislerinin lehtarları kısa vadeli finansal destek alacak ve böylece hijyen 
yönetmeliklerinin (dezenfeksiyon, el yıkama, gıda hazırlığı, sosyal mesafe) uygulanabilmesi için daha 
yüksek gereksinimleri yerine getirebileceklerdir. Bu özellikle eğitim dışı ekstra yardımcıların finanse 
edilmesine yardımcı olarak; çalışma yeri güvenliği ve hijyen ekipmanları için gerekli öngörülemez 
giderler gibi lehtarların üzerindeki yükleri hafifletmeye yardımcı olacaktır.  
  
Aile Bakanı Stamp şunları ekledi: “Çocuk bakımı asistanları basit ve rutin görevleri yerine getirerek 
eğitim personelinin üstündeki yükün bir kısmını almaktadır. Eğitim personelimizin yerine geçmekten 



ziyade günlük destek sağlamaktadırlar. Eğitsel bakım ve erken çocukluk eğitimi profesyonellerimiz 
tarafından sağlanmaktadır”. Eyalet programı yıl sonuna kadar devam edecek şekilde planlanmıştır. 
  
17 Ağustos’tan itibaren normal operasyonlar için yasal düzenlemeler: 
 
Sekizinci Sosyal Kod (SGB VIII) ve Çocuk Eğitimi Yasası (KiBiz) yasal gereksinimleri sınırlama 
olmaksızın geçerli kalacaktır. 
  

·         SARS-CoV-2’nin yayılmasını inhibe etme amaçlı genel güvenlik tedbirleri geçerlidir ve 
ayrıca düzenlenmektedir.  

·         Yeni personel kuralları görüşmenin son aşamasında olup, çocuk bakımı tesislerindeki 
personelin istihdamında geçerli olacaktır. Ağustos’ta erkenden yayınlanması beklenmektedir. 
Çalışma yeri tıbbi değerlendirmesinin parçası olarak bireysel risk değerlendirme, çocuk bakımı 
alanındaki eğitim rutinleri kapsamında sınırlı personel kaynakları olması sonucunu doğurabilir. 
Personel kuralları, bu özel durumu dikkate alarak, mevcut standartlardan sapma ihtimalini 
veya geçici bir açılışı öne çıkarmaktadır. 

  
Bunlar, uygulamada ne anlama gelmektedir: 
  
·         “SARS-CoV-2 pandemisi kapsamında bulaşma önleme tedbirleri uyarınca sınırlı operasyon 

esnasında çocuk bakımı bildirisi” 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli değildir. 
·         İşletme izni yönetmeliklerine uyulmaya devam edilecektir.  
·         Normal operasyon için amaçlanmış eğitsel konseptler tekrar uygulanabilir.  
·         Çocuk bakımı, sözleşmede kabul edilmiş kapsamda devam edecektir.  
·         Bir çocuk bakım tesisinde minimum personel standardı karşılanamazsa, lehtar ilgili eyalet 

gençlik ofisini bu duruma dair § 47 SGB VIII uyarınca bilgilendirmelidir (normal operasyonda 
olduğu gibi) ve mümkün olan en iyi bakım sürdürme operasyonu için çözümler geliştirmelidir. 
Başka seçenek yoksa bu, sınırlı operasyon ile sonuçlanabilir. 

·         Tüm yetişkinler birbiri arasında 1.5 metrelik bir mesafeyi korumalıdır. Bu; bir araya gelmeleri 
halinde, çocuk bakım personeli, çocuk bakıcıları, çocuk bakımı ve günlük bakım çalışanları, 
ebeveynler ve diğer taraflar için geçerlidir.  

·         1.5 metrelik mesafe sağlanamıyorsa diğer yetişkinlerin yakınında ağzı ve burnu kapatan bir 
maske takılmalıdır.  

·         Potansiyel bulaşma zincirlerinin takip edilebilirliği sağlanmalıdır.  
·         Mekanda gerekli hijyen tedbirleri sağlanmalıdır.  

  
Kapsamlı bilgi ve tavsiyeler için buradaki bağlantıları kullanabilirsiniz. 
  
  
Bizi internetten takip edin:  
Twitter: @chancennrw  
Facebook: Chancen NRW  
Instagram: chancen_nrw  
YouTube: Chancen NRW 

https://twitter.com/chancennrw?lang=de
https://www.facebook.com/ChancenNRW/
https://www.instagram.com/chancen_nrw/
https://www.youtube.com/channel/UCkSkvcG6LFZYqmx0rsg58IQ


  
Sorunuz varsa lütfen Çocuk, Aile, Mülteciler ve Entegrasyondan Sorumlu Bakanlığın basın 
ofisine gönderiniz - telefon: 0211 837-2417. 
  
Bu basın metnine ayrıca eyalet yönetiminin web sitesi olan şu adresten de ulaşılabilir: 
www.land.nrw 
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