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Ebeveynler için bilgiler
Çocukları gündüz
ebeveynler

bakım
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bakımevlerinde

bakılan

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

11 Eylül 2021 tarihinden itibaren çocuk
hizmetlerinde karantina ile ilgili yeni kurallar

bakım

Kuzey Ren-Vestfalya’da çocuk bakım hizmetlerinin düzenli olarak çalışmasını
sağlamak hala birinci önceliğimizdir. Bu sebeple, çocuk bakım hizmetlerinde verilecek
olan bir karantina kararı, bundan böyle genel olarak belgelenmiş bir enfeksiyon
durumu söz konusu olan vakalarla sınırlı olacaktır.
Bir çocukta, bir personelde veya çocuk bakım çalışanında enfeksiyon tespit edilmesi
durumunda, ilgili kişi için Korona Test ve Karantina Yönetmeliğinin 15. Maddesi
uyarınca 14 günlük bir karantina uygulanmalıdır.

Bu durumda, aynı hizmeti alan tüm diğer kişiler genel olarak hizmeti almaya devam
edebilecektir. Fakat çocuklar ve aşı olmamış / immün olmayan çocuk bakım evi
personeli ve çalışanları için sonraki 14 gün boyunca her yedi günde bir, üç test olma
zorunluluğu doğacaktır. Test günleri kurum veya çocuk bakımevi çalışanı tarafından
belirlenecektir. İlk test, enfeksiyon durumunun ortaya çıkmasından sonraki ilk kurum
veya çocuk gündüz bakımevi ziyaretinden önce yapılmalıdır. Çocuklar bir hızlı korona
testi veya kendi kendine uygulanan korona testiyle, immün olmayan personel ve
çalışanlar ise hızlı korona testiyle (vatandaş veya personel testiyle) test edilebilirler.
Kendi kendine uygulanan testler, bakım hizmetinin alınacağı günün sabahında
yapılabilir. Ayrıca test, velilere küçük çocuklardaki uygulama için mümkün olduğunca
yoğun bir esneklik sağlayabilmek için bir akşam öncesinden de yapılabilir.
Bir çocuk bakım hizmet kurumunda düzenli olarak toplu PCR testleri sunuluyorsa,
test yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılmaktadır.
Eğer çocuklar, immün olmayan çalışanlar veya çocuk bakım personeli test
yükümlülüğünü yerine getirmezseler, enfeksiyon vakası ortaya çıktığı günden itibaren
14 gün boyunca bakım kurumuna gelemezler.
Bakım hizmetlerini 14 gün boyunca aralıklı kullanan kişiler, geri döndükleri günden
itibaren yürürlükteki testlere dahil edilmelidir. Bu durumda da tekrar hizmete dahil
olmadan önce bir test yapılmalıdır.
Veliler testlerin yapıldığını yazılı olarak onaylamalıdır. Velilerin ilgili testler ve
sonuçlarına yönelik sigortaları, kurum yönetimine veya çocuk bakım çalışanına
sunulmalıdır (bkz. örnek form) ve 14 gün muhafaza edilmek üzere teslim edilmelidir.

Gerekçesi açıklanan münferit durumlarda, ilgili kurumlar yine de bireysel bir temaslı
kişi soruşturması yapabilmekte ve temaslı kişiler için karantina kararı
çıkarabilmektedir (örneğin bir çocuk bakım kurumunda veya çocuk bakımevinde
birden fazla vaka görülmesi durumunda). Bu durumda karantinanın beşinci gününden
itibaren PCR testiyle ve yedinci günden itibaren Paul-Ehrlich-Institut’un listesinde yer
alan yüksek kaliteli bir hızlı antijen testiyle bir “gönüllü test” yaptırma imkanı
mevcuttur (karş.

https://www.pei.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-0412-2020.pdf?

blob=publicationFile&v=55).

Gönüllü test, çocuk veya aile hekiminde uygulanmaktadır ve ücretsizdir.

Çocuklar için kendi kendine uygulanan testlere yönelik bilgi
Bir enfeksiyon durumunda gerekli miktarda kendi kendine test setinin bölgede mevcut
olmasını sağlamak için, 37. ve 38. takvim haftalarında bireysel tedarik miktarları
çocuk başına bir adet test seti ile arttırılacaktır. Böylelikle olası ilave testler için her
çocuk ve her hafta başına bir stok oluşturulabilmektedir. Bir enfeksiyon durumu
yaşanırsa ve bu stok kullanılırsa, olası yeni enfeksiyon durumlarına hazırlıklı olmak
için otomatik yöntem yoluyla tekrar bir özel stok talep edilmektedir.
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