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Çocuklarını gündüz bakım merkezlerine veya gündüz bakım evlerine gönderen

Ebeveynler için bilgiler
Gündüz bakım merkezileri ve gündüz bakım tesisleri

Aracısı, yöneticisi ve personeli için bilgiler
Kuzey Ren-Vestfalya'da Federal Acil Durum
Önlemlerinin Uygulanması
Federal Enfeksiyon Koruma Yasasında yapılan değişiklik yürürlüğe girdiğinde,
federal acil durum önlemleri Kuzey Ren-Vestfalya için de geçerli olacak.
Yasada yapılacak olan değişiklik geçerlilik kazandığı anda Kuzey Ren-Vestfalya’daki
gündüz bakım merkezleri için de aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
 Yedi günden az - 165 vaka durumunda, mevcut düzenleme geçerli olmaya
devam edecek: zorunlu olarak grup etkinliklerine katılamayan çocuklar için
kısıtlı düzenli izleme ve gündüz bakım merkezlerinde haftada 10 saat
azaltılmış bakım süresi.
 Yedi günden fazla - 165 vaka durumunda, bölgelerde veya bölgeden
bağımsız bir şehirlerde ertesi günden sonraki birbirini takip eden üç gün

boyunca ihtiyaca bağlı olarak yalnızca acil durumlarda bakım uygulanacak
şekilde gündüz bakım evi kısıtlaması uygulanacaktır (Pazartesi, Salı,
Çarşamba 165'in üzerinde yedi günlük vaka; planlandığı gibi Cuma gününden
itibaren acil bakım uygulaması). Acil bakım çerçevesinde Korona Bakım
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merkezlerinde haftada 10 saat gerekli saat azaltımı kuralları uygulanmaya
devam edecek. Saatlerde sabit oranlı azaltma, çocuk koruması ve zorluk
durumları için geçerli değildir ve bakımın kapsamı Gençlik Dairesi tarafından
belirlenmeye devam edecektir.
 Yedi günlük vaka sayısı birbirini izleyen beş iş gününde 165'in altına
düştüğünde ihtiyaca dayanan acil bakımdan sınırlı düzenli çalışmaya
dönülür.
Aşağıda belirtilmiş olan çocuklar ve aileler ihtiyaç temelli acil bakım hakkına
sahiptir:
 Çocuk koruması ihtiyacı nedeniyle gündüz bakım merkezine gitmesi gereken
çocuklar. Çocuk koruması ile, bir aile mahkemesi kararının sonucu olarak veya Sosyal
Güvenlik Kanunu Bölüm 8a uyarınca tedbirler ve koruma planları çerçevesinde çocuk
gündüz bakım merkezine gitmenin gerekli olması ve Sosyal Güvenlik Kanunu,
Sekizinci Kitap, Bölüm 27 ff (eğitim yardımı) uyarınca alınan karar sonucu gündüz
bakım evi imkânlarından yararlanan çocuklar kast edilmektedir.
 İlgili Gençlik Dairesi ile uzlaşma halinde, özel zorluklar durumunda.
 Stresli durumlardan veya yaşam koşullarına ek olarak daha üst düzey ihtiyaç
sahibi ve özel bireysel ihtiyacı olan çocuklar. Bu aileler, çocuk gündüz bakım
merkezleri tarafından aktif olarak ele alınır ve davet edilir.
 Engelli çocuklar ve önemli engel riski altında olan ve söz konusu engelin bir
entegrasyon yardım kurumu tarafından tespit edilmiş çocuklar.
 Bir sonraki yıl okula başlayacak olan çocuklar.
 Özellikle de işe gitmek zorunda olduklarının çocuklarına başka hiçbir şekilde
bakamayan ebeveynlerin çocukları. Ebeveynler, yalnızca çocuk bakımını
sağlamanın başka bir yolu yoksa gündüz bakım merkezleri tercihini

kullanmalıdır. Gündüz bakım merkezi imkânından yararlanılması durumunda,
durumun aciliyet taşıdığına dair bir öz beyan sunulmalıdır (örnek eklenmiştir).
Zorunluluk neticesinde acil bakım ihtiyacı duyan tüm çocuklar için teklifler:
Gündüz bakım merkezleri ve gündüz bakım merkezi personeli, günlük bakıma
düzenli olarak gelmeyen tüm çocuklarla (yani haftada en az bir kez) iletişime
geçmelidir. İletişim, mesafe kurallarına uyularak, telefon, video veya diğer formatlarda
şahsen yapılabilir.
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