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Ebeveynler için bilgiler
Çocukları gündüz
ebeveynler

bakım

tesislerinde

veya

gündüz

bakımevlerinde

bakılan

Taşıyıcı, yönetici ve personel için bilgiler
Çocuk gündüz bakım tesislerinde veya gündüz bakımevlerinde görevli olanlar

Değişen

korona

önlemleri

düzenlemesi

sebebiyle çocuk bakım hizmetlerinde yeni
kurallar
Bugünden (Pazartesi) itibaren, çocuk bakım hizmetleri için değişen korona önlemleri
düzenlemesi (Corona- BetrVO) yürürlüğe girmiştir. Tüm toplumsal alanlarda olduğu
gibi, çocuk bakım hizmetlerinin kullanımı için de 3G kuralı ve iç alanlarda maske
zorunluluğu geçerli olacaktır. Her iki kural için de istisnalar vardır.
Kurallar hem çalışanlar hem çocuk bakım personeli hem de veliler ve diğer (üçüncü)
şahıslar için geçerlidir. Çocuklar için okula giriş yaşına kadar geçerli değildir. Fakat
okul yaşında olan çocuklar için geçerlidir.

Çocuk bakım hizmetleri alanı için aşağıdaki değişiklikler söz konusudur:
İç alanlarda maske zorunluluğu
İç alanlarda herkes (çalışanlar, çocuk bakım personeli, veliler ve üçüncü şahıslar),
asgari mesafe kuralına uyulmasından bağımsız olarak, en az bir tıbbi maske takmak
zorundadır.
Bu kurala tabi olmayan kişiler:


Çocukların bakımı esnasında alanda başka bir kişi bulunmaması durumunda
çalışanlar ve çocuk bakım personeli



Sadece immün olmuş çalışanlar veya çocuk bakım personelinin buluşması
durumunda çalışanlar ve çocuk bakım personeli (test olmuş kişiler de varsa,
herkesin maske takma zorunluluğu olur)



Alanda veliler veya üçüncü şahıslar da bulunsa dahil, bakım personeli,
maskelerin pedagojik nedenlerle belirli bir süreliğine çıkarılmasının gerekli
olduğunu düşünüyorsa, herkes. Bu durumlarda yetişkinler arasında asgari
mesafe korunmalıdır.



Veli katılım oturumlarında sabit oturma yerlerinde veya sabit ayakta durma
yerlerinde durmaları durumunda veliler ve çalışanlar



Belgeli tıbbi nedenlerden dolayı maske takamayan herkes



Sağır veya işitme engelli kişilerle iletişim kuran herkes



Örneğin yemek ve hareket veya müzik etkinlikleri gibi korona önlemleri
düzenlemesinin 4. Maddesi, 2. Fıkrasında ayrıntılı olarak açıklanmış
durumlarda herkes

Dolayısıyla çocuk bakım hizmetlerinin günlük çalışmalarında çalışanlar, çocuk bakım
personeli, veliler veya üçüncü şahısların iletişimi için tüm katılımcıların düzenli bir
maske zorunluluğu vardır. Çocukların, başka bir yetişkin olmadan bakımı esnasında
maske zorunluluğu yoktur.

Girişlerde 3G kuralı
3G kuralı çerçevesinde (sadece aşılı, iyileşmiş veya test olmuş kişiler için giriş) genel
olarak sadece immün olan veya test olmuş kişiler (çalışanlar, veliler ve üçüncü
şahıslar) çocuk bakım hizmetlerine erişebilirler.
İstisnalar:


Çocuklarını getirirken ve alırken veliler



Düzenli okul testleri sayesinde test olan kişilerle aynı konumda olan ve okul
yükümlülüğü bulunan çocuklar



Acil durumlarda

Dolayısıyla immün olmayan veya test olmamış kişiler, getirme ve alma durumları
dışında çocuk bakım hizmetleri binalarına giremez. Çocuk bakım hizmetleri
yöneticileri, ilgili kişileri hizmet alımı dışında tutmakla yükümlüdür.
Test yükümlülüğünün yerine getirilmesi
Haftada iki kez bir halk testine veya kontrollü bir çalışan testine katılan çalışanlar,
test yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaktadır.
Kontrollü bir çalışan testi, işveren tarafından ücretsiz sağlanan bir korona hızlı
testidir. Bu test uzman veya eğitim verilmiş personel tarafından uygulanır veya
uzman, eğitim verilmiş veya talimat verilmiş kişilerin kontrolü altında kendi kendine
uygulanabilir.
Serbest çalışan çocuk bakım uzmanları için kontrollü bir çalışan testinin
uygulanması mümkün olmadığından dolayı, sadece haftada iki kez bir halk testi
kapsamında test olmaları durumunda test yükümlülüklerini yerine getirmiş
sayılacaklardır.
Veliler ve üçüncü şahıslar test yükümlülüğünü sağlamak için, son 48 saat içinde
yapılmış olan bir halk testi belgesi sunmalıdır.
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