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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

12 Nisan 2021 tarihinden itibaren çocuk bakımı
ve kendi kendine test hizmetleri
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sunulan çocuk bakım hizmetleri, 11 Nisan 2021
tarihinden sonra da bir sonraki karara kadar kısıtlanmış bir şekilde devam edecektir. 26
Mart 2021 tarihinde açıklanan resmi bilgilerde yer alan kurallar geçerliliğini
koruyacaktır.
Kısıtlanmış hizmet koşullarına 12 Nisan 2021’den itibaren kapsamlı bir kendi kendine
test hizmeti eklenecektir. Çocuk bakım hizmetlerinde bulunan tüm çocuklara ve
çalışanlara ve ayrıca çocuk bakım hizmetleri sunan personele eyalet tarafından kendi
kendine uygulanabilen testler temin edilecektir. Çocukların testi, evde ebeveynleri
tarafından yapılacaktır. Kendi kendine yapılan test uygulaması, zorunlu değil, kişinin
kendi isteğine bağlıdır. Fakat test imkanı, hala sıkı bir şekilde uyulması gereken hijyen
önlemlerinin ve çalışanlar ile çocuk bakım personeli için sunulan aşıların yanı sıra,
sağlık ve enfeksiyon korumasını daha da yükseltmek ve çocuk bakım hizmetleri
imkanını korumak için önemli bir ilave etkendir. Aşılar, yetkili Çalışma, Sağlık ve Sosyal
İşler Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapılmaya devam edilecektir.
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Çalışmayı sürdürmek veya bakım hizmetlerinden yararlanmak için test sonucunun
gösterilmesi gerektiğine dair bir zorunluluk yoktur.
Kendi kendine yapılan teste dair bilgiler
Hızlı antijen testi diye adlandırılan ve test yapıldığı tarihte kişide enfeksiyon olup
olmadığına dair 15 dakika içinde bilgi verebilen testler temin edilecektir. MKFFI’nın
sağladığı ve kişinin kendi uyguladığı testler, Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte tarafından uzman olmayan kişilerin kendi kendine kullanımı için
uygun olarak onaylanmıştır. Sunulan testler, burunun ön kısmından alınan bir sürüntü
örneği ile gerçekleştirilmektedir. Ek olarak verilen kullanım kılavuzunda, bu eğitim
videosuna ait bir QR kodu bulunmaktadır:
https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G bDxSP2G
Bu kılavuza buradan da ulaşılabilmektedir:
https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
Kendi kendine yapılan testlerin temin edilmesi ve kapsamı
12 Nisan 2021’in başladığı haftadan itibaren, ilk testler taşıyıcı kurum ve gençlik
kurumları üzerinden çocuk bakım tesislerine ve çocuk bakım hizmeti sunan kişilere
dağıtılacaktır. Buna paralel olarak doğrudan kurumlara yapılacak dağıtımlar da
başlatılacaktır. Çocuk bakım hizmetlerinin dağıtımı ise gençlik kurumları tarafından
yapılmaya devam edilecektir. Bakanlık yeterli sayıda test siparişi vermiştir. Fakat buna
rağmen teslimat esnasında gecikmeler veya miktar bakımından az oranda sapmalar
meydana gelebilir.
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Hem çalışanlar hem de çocuklar için kişi başına haftada iki testin uygun olacağı
belirlenmiştir. Testlerin çalışanlara ve ebeveynlere dağıtımı, kurumların kendi
sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir.
Öncelikle beş testten oluşan paketler sunulacaktır ve bunlar uygun şekilde
dağıtılmalıdır. Ardından tekli paketler teslim edilecektir.
İsteğe bağlı testlerin yeri ve zamanı
Çalışanlar taşıyıcı kurumla testin yeri ve zamanı konusunda anlaşmalıdır. Serbest
çalışan çocuk bakımı uzmanları, buna kendi sorumlulukları kapsamında karar
verecektir.
Ebeveynler sunulan testleri çocuklarına evde kendileri uygulayacaktır ve çocuklarına
testi ne zaman yapacaklarını kendileri karar verecektir.
Test sonucu alındıktan sonraki tutum
Test sonucunun pozitif çıkması durumunda, çalışanların veya çocuk bakım
uzmanlarının çocuklara bakım hizmeti sunması yasaktır. Testi pozitif çıkan çocukların
çocuk bakım hizmetlerine gönderilmesi yasaktır.
Kendi kendine yapılan testin pozitif çıkması, sağlık bakanlığına karşı bilgi verme
yükümlülüğü oluşturmamaktadır. Fakat derhal bir test merkezinde veya aile hekiminde
bir PCR testi yapılmalıdır. Test tarihine kadar insanlarla olan tüm iletişim kesilmeli ve
evde karantina uygulanmalıdır. PCR testinin pozitif çıkması durumunda, sonraki
adımlar eyaletin yasal düzenlemelerine veya yetkili yerel kurumların mevcut
durumlarına göre belirlenmektedir. Bu durum çocuğun çocuk bakım tesisine geri
dönmesi veya çalışmaya tekrar başlanması için de geçerlidir.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti
Çocuk, Aile, Mülteci ve Entegrasyon Bakanlığı

3

