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Kuzey-Ren Vestfalya bölgesinde
gündüz bakım teklifi olan çocuklara sahip
ebeveynlere ve ailelere

10 Ocak 2021 tarihine kadar gündüz bakım merkezleri

Sevgili ebeveynler,
Bu hareketli yılda bir kez daha size şahsen yazıyorum. Korona
salgınının dinamikleri maalesef bizi kısa sürede tekrar harekete
geçmeye zorluyor. Şu anda da aynı durumun içindeyiz. Durum çok
ciddi. Karantina kapsamında alınan Kasım ayındaki önlemler, son
haftalarda enfeksiyon sürecini yavaşlattı ancak durdurmadı. Şimdi
tekrar patlak veren bir enfeksiyon süreci ile ve yoğun bakım
ünitelerinde son derece gergin bir durumla karşı karşıyayız.
Harekete geçmeliyiz, harekete geçmeliyim.
Yoğun bakım ünitelerinin durumu sert tepki vermemizi gerektiriyor.
Öngörülebilir gelecekte tekrar geniş kapsamlı bir karantina
sürecine girmemiz gerekiyor. Sosyal yaşam olabildiğince
kısıtlanmalı ve temaslar azaltılmalıdır. Bu sosyal, ekonomik ve
kültürel yaşam için de geçerlidir. Kaçınılan her temas, bu süreçte
bizim yardımcımız olacaktır.
İlk karantina sürecinden bu yana çocuk haklarının çok güçlü bir
savunucusu olduğum herkesçe bilinen bir gerçek. İlkbaharda
edinilen tecrübelerden sonra benim için en önemli konu,
çocuklarımızın bu salgını iyi bir şekilde atlatması. Bu krizde hiçbir
çocuk geride bırakılmamalı ve hiçbir çocuk zarar görmemelidir.
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Ben bu görüşün arkasındayım. Bu nedenle yaz sonunda ülke
çapında gündüz bakım evlerini ve gündüz bakım merkezlerini bir
daha kapatmayacağıma dair bir söz vermiştim. Bu, kararım halen
geçerlidir. Baharda olduğu gibi yeni bir yasak daha
çıkarmayacağım.
Bununla birlikte, şimdi gündüz bakım merkezlerinde de atmamız
gereken adımlar var. Bu çerçevede şunlar geçerli: Gündüz bakım
merkezlerine gitmesi zorunlu olan çocuklar bir bakım teklifi alırlar.
Ama sizden rica ediyorum: Çocuklarınızı bu süre içinde ancak
kesinlikle gerekliyse bakım merkezlerine getirin. İş ve gündüz
bakımını aynı anda yürütebilmek için diğer tüm olanaklardan
yararlanın ve mümkünse çocuğunuzu bakım merkezlerine
getirmeyin!
Aynı zamanda şunu da bu teklifi çok iyi bir şekilde anlamanız ve
tekliften yararlanabilmeniz için açık bir şekilde söylemek istiyorum:
Eğer yardıma ihtiyaç duyuyorsanız çocuğunuza gündüz bakım
merkezlerinde bakılacaktır. Bu yaşadığınız zorunluluk mesleki
nedenlere ek olarak aile içi özel durumlardan kaynaklanabilir.
Çocuğunuzun gündüz bakım evi ya da merkezinden güvenilir
bir şekilde iletişim kurabileceğiniz birisiyle görüşün! Çocuğunuz da
siz de yalnız değilsiniz.
Gündüz bakım merkezi çalışanlarına ve bakım personellerine de
ayrıca bir mektup göndermek ve minnetlerimi iletmek istiyorum. Bu
süre zarfında tarif edilemez bir bağlılıkla çocuklarınızın yanında
duruyorlar. Onlar gerçekten bu salgının kahramanlarıdır. Lütfen bu
süre içinde gündüz bakım merkezleri çalışanlarına ve bakım
personellerine mümkün olan en büyük saygıyı gösterelim!
Siz de yardımcı olun.
En içten sevgi ve saygılarımla

Dr. Joachim Stamp
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