„Korona salgınının devam eden koşulların altındaki düzenli faaliyeti“
Sevgili ebeveynler,
son haftalar ve aylarda büyük zorluklarla karşılaştınız. İş, ev ofisi, bakım ve evde öğretim bir araya
getirilmesi lazımdı. Çocuklarınız arkadaşlarını ve birbirleriyle oynamayı özlemişler. Birçoğunuz acil
bakımdan yaraylandı, diğerleri beklemek zorunda kaldı ve nedenini merak etmiş olabilir.
15 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren tüm çocuklar günlük bakım tesislerine tekrar
erişebilecekler.
Toplumun bir bütün olarak gelişimi göz önüne alındığında, bu adımı doğru ve önemli buluyoruz ve bu
nedenle Berlin Senatosu'nun bu kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Çocukların çocuğa ihtiyacı vardır
ve erken çocukluk eğitimi hakkına sahiptirler.
Kreşler, artık sadece 15 Haziran'dan itibaren tüm çocukları acil bakım gözetiminde kabul etmekle
kalmayıp, aynı zamanda 22 Haziran'dan itibaren verilen kreşe sevk bildirelere (Kitagutschein) uygun
olarak bakım kapsamını yerine getirmekle de karşı karşıyadır. Böyle iki adımlı bir prosedürü mantıklı
görmüyoruz ve ayrıca uygulaması mümkün olmadığını düşünüyoruz.
Güvenilirlik istiyorsunuz ve kendi meslek ve aile yaşamlarını yeniden planlayabilmek için de buna
ihtiyacınız vardır. Tesislere, acil bakımdan düzenli çalışmaya geçiş, personel ve mekansal koşullar
açısından, büyük sıkıntılar meydana getirir. Bunu bir hafta içinde iki kez yapmak imkansızlık
meselesidir.
Stabil bir pedagojik ana zamana ek olarak, erken ve geç vardiyalar da planlanacaktır. Tesisler,
çocukları sabit ve istikrarlı gruplar halinde birleştirmelidir. Bunların büyüklüğü kurumlara
bırakılmaktadır. Kurumlar erken ve geç hizmet sunmak istiyorlarsa, bu istikrarlı sabit grubun büyük
olması gerekir. Bu nedenle, daha küçük müesseselerde, açılış saatlerini kapsayabilmek için tüm çocuk
topluluğunu böyle bir grup olarak tanımlamak da gerekebilir.
Kreş idareler, enfeksiyonu kontrol altına almak için tüm önlemler yerine getireceklerdir. Yine de çoklu
temas ve karışıklıklardan kaynaklanan enfeksiyonları önleyemeyiz. Herkes için mümkün olan en iyi
korumayı sağlamak için teslimat ve teslim alma zamanlarında düzenlemeler ve kurallar olmalıdır.
Tesisler bunu enfeksiyon vakalarını önlemek için yaparlar. Herhangi bir enfeksiyon vakası yetkili sağlık
kurumuna bildirilecek ve etkilenmiş tesisin en azından kısmen kapatılması ile sonuçlanacaktır.
Kurumlar, sizin ve çocuklarınızın normale dönmesini sağlama arzusunun yanı sıra, özellikle önceden
var olan hastalıklara sahip çalışanlar için de endişe duymaktadır. Kurumlar, bu çalışanları çocuk
bakımda ne çalıştırabilirler ne de çalıştırmak isterler.
Eğitimci olarak çalışmanın temelinde çocuklarınızla ilişkinin tasarımı yatar. Bu, yakınlığı, bağlılığı ve
güveni öngörür. Bu nedenle mesafeler hiç korunamaz.

Anlaşma yolu: Bazı kurumlar insan kaynağı eksikliğiyle uğraşmak zorunda kalacak. Senato Gençlik
İdaresi kurumların ek kuvvet konuşlandırmasına izin verse de, bunlar hemen bulunmayacak veya hiç
bulunmayacaktır. Bu nedenle, her kurum size kapsamlı bir destek hizmeti yelpazesi sunamayacaktır.
Kurumlar tüm çocuklar, ebeveynler ve çalışanlar için mümkün olan en iyi durumu yaratmak için çaba
gösterecektir. Ancak bu, her bireysel çıkarın hemen uygulanamayacağı anlamına gelebilir. Anlayışınızı
rica ediyoruz.
Lütfen bunun hala özel bir durum olduğunu unutmayın. Korona salgınından önce sizin ve
çocuklarınızın yaşadığı gündelik çocuk bakımına kısa sürede geri dönülmeyecektir.
Önümüzdeki birkaç gün içinde, kreş yönetimi hepinizle iletişime geçecek, ihtiyaçlarınızı soracak,
ebeveynlerin temsilcileriyle konuşacak ve tüm bunları planlamaya dahil edecek. Sizinle iyi bir istişare
ve sağlam bir planlamanın zaman alacağını lütfen unutmayın. Bu nedenle, tesisler 22 Haziran
Pazartesi gününe kadar tüm çocukları geri alamayabilir.
Farklı ebeveyn çıkarlarını dikkate almak için Eyalet Ebeveynleri Komitesi Kita (LEAK) ile irtibat
halindeyiz. Bu bağlamda, LEAKın mevcut ebeveyn anketine atıfta bulunmak istiyoruz. Bu anket, adım
adım kreş açma sisteminin size göre nasıl yürüdüğünü, kreşin kısıtlamalarının hangilerini
uygulanabileceğinizi ve bir aile olarak finansal veya pratik önlemlerle nasıl desteklenebileceğini sorar.
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Kreş kurumlarına, günlük bakım yönetimine ve pedagojik personele güvenmeye devam edin! Sizi ve
çocuklarınızı görmek için sabırsızlanıyoruz!
Selamlar ve hepimiz hoşça kalalım
Sizin kreş ünitesiniz.

