
16 Mart 2020'den itibaren acil bakım teklifi hakkında ebeveyn bilgilendirmesi 
 
Münster belediyesi, okullarla birlikte, 13 Mart 2020'den itibaren Kuzey Ren-Vestfalya 
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın denetim talimatlarının bir parçası olarak, 
ebeveynleri belirli meslek gruplarına ait olan 1-6. Sınıflardaki çocuklar için acil bakım sağlar. 
(aşağıya bakın). 

16 Mart 2020 Pazartesi ve 17 Mart 2020 Salı günleri için, ebeveynlerin çocuklarının bakımını 

18 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren düzenlemek için kullanmaları gereken bir geçiş 

dönemi geçerlidir. Geçiş dönemi için de, tüm ebeveynler, gerekli değilse, çocuklarını okula 

getirmemelidir. 

18 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren yalnızca acil bakım yapılacaktır. Acil bakımın ön 
koşulu, hem ebeveynlerin hem de tek ebeveyn olan ebeveynlerin kritik altyapı mesleklerinde 
çalışması ve başka alternatif bakımın mümkün olmamasıdır. 

Kritik altyapı alanları şunları içerir: 
 

 Sağlık bakımı ve bakımının sürdürülmesi için kurumlar: Nüfus için tıbbi bakım 
ve hemşirelik bakımı ile engelliler ve çocuk ve gençlerin refahı için kurumlar 

 Polis dışı güvenlik de dahil olmak üzere kamu güvenliği ve düzeni 
(İtfaiye, kurtarma hizmeti ve sivil koruma) 

 Kamu altyapılarının sağlanması 

 (Telekomünikasyon hizmetleri, enerji, su, toplu taşıma, geri dönüsüm), 

 Merkezi hükümet, adli ve idari organlar 

 Gida tedarigi 
 

Aşağıdakiler aynı zamanda acil bakım için bir koşul olarak da geçerlidir: 
 

• Cocugun hastalık belirtisi yoktur, 
 
• Cocuk enfekte kişilerle temas halinde olmamıştir veya enfekte kişilerle temasından bu              
yana 14 gün geçmiştir ve çocuğun hiçbir hastalık belirtisi yoktur, 
 
• Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) bir risk alanı olarak tanımladığı herhangi bir alanda  
bulunmamış veya bu risk alanından geri döndüğünden bu yana 14 gün geçmiştir ve herhangi 
bir hastalık belirtisi göstermemektedir. 
Tanımlanan risk alanlarına günlük olarak 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) 
adresinden günlük olarak erişilebilir. 
 
 

Acil bakım özellikle 1-6. Sınıflardaki öğrencilere yöneliktir ve açık tam günün normal öğretim 

ve bakım zamanlarında gerçekleşir. Öğleden sonraki acil bakım, daha önce açık tüm gün 

süren programa katılmamış çocuklar için açık tüm gün açık okullarda da mevcuttur. Paskalya 

tatillerinde tatil bakımı hakkında bilgi daha sonra verilecektir. 

 

Acil bakım için, okullar ihtiyaçların kapsamını sorar. 
Acil bakım hizmetleri genellikle tüm okullarda verilmektedir. 
Eğitim Bakanlığından her zaman yeni ve daha fazla bilginin beklenebileceğini ve bunun da 
değişikliklere yol açabileceğini belirtmek isterim. 
 
 



 
Bu nedenle, lütfen Eğitim Bakanlığının web sitesindeki bilgilere de dikkat edin: 
 
Korona hakkinda genel bilgiler 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/30

0-Coronavirus/index.html  

Okullarin e-postalari 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/index.html )  
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