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Ebeveynleri Bilgilendirme 

Corona salgınının bir sonucu olarak, Berlin eyaletindeki okulların tümünün düzenli olarak kapatılması 
hakkında  –  1. – 6. sınıfları için acil bakım hizmeti sunulacaktır 

Sayın anne ve babalar / ebeveynler, 

sayın bayanlar ve beyler, 

mevcut Corona salgını nedeniyle, Berlin Senatosu 17.03.2020 salı gününden, cuma dahil olmak üzere 
17.04.2020`ye kadar, bütün okulları kapatmaya karar verdi. Bu süre zarfında çocuklarınızın bakımı ve okul 
eğitimi askıya alınacaktır.  

Eğitim, Gençlik ve Aile Dairesi Senatosu, bu kararın kişisel boyutları üzerindeki etkilerinin farkındadır. Bununla 
birlikte, sizden olağanüstü genel sosyal durum göz önünde bulundurularak bu önlemi anlamanızı istiyoruz. Bu, 
sosyal temasları azaltarak, Corona virüsünün yayılmasını önlemeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Olağanüstü durumlar için acil bakım hizmeti sunulmaktadır. Acil bakım hizmeti sadece 1. – 6. sınıfları için 
geçerlidir. 

Acil bakım hizmeti sadece Senato tarafından belirlenen, sistem ile ilgili mesleklerde çalışan ve de başka 
herhangi bir çocuk bakımını organize edemeyen ebeveynlere yöneliktir. Yani her iki kriter de 
olmalıdır/gereklidir. 

Sosyal temasların azaltılmasına yönelik olarak, acil bakım hizmetini yalnızca bu durumlarda kesinlikle gerekli 
olduğu ölçüde kullanmaya çağırıyoruz sizi. 

Acil bakım hizmetini kullanmak için ebeveynlerin beyanı / başvurusu gereklidir. Bu amaçla hangi mesleklerin 
sistemle alakalı olduğunu görebileceğiniz bir form/belge mevcuttur. Bunu ve diğer bilgileri ana sayfamızda 
bulabilirsiniz (https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/). 

Berlin Senatosu acil yuva/kreş-gündüz bakımı ve acil okul eğitimi için aşağıdaki meslek gruplarına karar verdi: 

 Polis, itfaiye ve yardım kuruluşları

 Cezaevi sistemi

 BVG-kriz personeli-operasyonlar için gerekli personel, S-Bahn, BWB, BSR, diğer toplu taşıma şirketleri
ile tedarik etme ve giderme/yok etme, enerji temini (elektrik, gaz) için gerekli personel

 Sağlık sektöründe faaliyet gösteren personel (özellikle sağlık personeli, hemşirelik personeli ve sağlık
görevlileri, temizlik personeli, hastanelerdeki diğer personeller, tıbbi uygulamalar, laboratuvarlar,
tedarik etme bölümleri, eczaneler)

 İnsan bakımı alanlarında çalışan personel

 Kamu kurumlarının, federal ve eyalet hükümetlerinin yetkilileri, senato idareleri, bölge müdürlükleri,
devlet daireleri ve de alt bölüm yetkilileri, iş ve işçi bulma kurumları ve kamu yardım merkezleri ve acil
durum hizmetlerinde gerekli personel ve kilit isimler / görevliler

 Kreş ve okullarda acil bakımı sağlayan personel

 Kritik altyapı ve temel hizmetlerin diğer gerekli personeli.
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