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  Grant Hendrik Tonne Aşağı Saksonya  
Eğitim Bakanı 
 
 

Hannover, 30 Kasım 2021 

 

 

Sayın anne ve babalar, 

sayın veliler, 

 

COVİD-19 hastalığının bulaşma oranı sürpriz bir şekilde olmasa da endişe uyandırıcı bir 

şekilde Federal Almanya’ da olduğu gibi Aşağı Saksonya’ da da yükselirken, bu gelişmenin 

sonu halen ufukta görünmüyor. Bu nedenden dolayı bugün tekrar yeniden size yönelip, 

sizleri durum hakkında bilgilendirmek ve yardımda bulunmanızı rica ediyorum. 

Ne yazık ki halen yaşadığımız pandemi döneminde de çocuğunuzun yuvalarda ve bakım 

kurumlarındaki eğitimi ve bakımını uzun vadede mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde 

sürdürme hepimizin ortak amacı. Pandemi dönemlerinde de çocuğunuzun erken bir 

destekten yararlanabilmesi ve sizin ihtiyaca cevap veren bir çocuk yuvası bakımına 

güvenebilmeniz gerekmekte. Geçen sene yaşadığımız tecrübeler açık kalan çocuk 

yuvalarının çocuklarımız için ne denli önemli olduklarını göstermiştir.  

 

Bunu sağlamak için neler yapılmaktadır? 

 

Günlük çocuk bakım kurumlarının da kurumun Bulaşıcı Hastalıktan Korunma Yasası’ nın 

gereklerini somut bir şekilde nasıl uyguladıklarını gösteren bir hijyen konsepti bulunmaktadır. 

Bu konseptlerle çocuklar, çalışanlar ve anne babaların sağlıkları aktüel pandemi durumunda 

korunmaktadır. 

 

Hijyen konseptlerinin hazırlanmasında kurumlar somut önlemlerin önerildiği ‘Aşağı Saksonya 

Korona Çocuk Yuvasında Bakım Çerçeve Hijyen Planı’ nı’ esas almışlardır. Buna örn. belli 

durumlarda teknik destekli ve düzenli aralıklarla havalandırma, hijyen kurallarının çocuklara 

uyacak şekilde alıştırılması ve dışarıdan gelenlere yönelik hareket tavırları da dahildir.  

Bunun gerçekleştirilmesine dair Eğitim Bakanlığı’ nın internet sayfasında ‘Aktuelles’ 

bölümünde bulabileceğiniz bir FAQ (sss-sıkça sorulan sorular) listesi bilgi vermektedir.  

 

Önerilen hijyen önlemlerine günlük bakım kurumlarında bulunan çocuk yuvasına giden 

çocukların neden belirtilmeden yapılacak olan sıra testler de dahildir. 12 yaşından küçük 
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çocuklar için şu anda aşı imkanlarının bulunmaması nedeniyle bunlar bulaştırma zincirlerinin 

erken bir tarihte kırılması ve pandeminin kısıtlanması açısından gayet önemli olmaktadır.  

 

Çocuk yuvası yaşındaki çocukların düzenli ve nedene bağlı olmadan test edilebilmeleri 

amacıyla eyalet hükümeti üç yaşını bitiren çocuklar için 2021 senesinin Eylül ayından beri 

haftada bir üç adet antijen testini her hafta kullanılmak üzere sunmaktadır. Tüm insanların 

bulaşıcı hastalıktan kurtulmalarını sağlama amacıyla mümkün olduğu kadar büyük sayıda 

çocuğa ulaşılması ve nedensiz olarak gerçekleştirilecek sıra testler için siz anne ve babaların 

kazanılması hedeflenmektedir. Bu testin çocuk bakım kurumuna gidilmeden önce bulaşıcı 

hastalıkların tespit edilmesi amacıyla evde yapılması gerekmektedir.  

 

Şu anda, okullardan farklı olarak, çocukların test edilmesine dair bir yükümlülük 

bulunmamaktadır. Ancak çocuğunuzun okula gidilen pazartesi, çarşamba ve cuma 

günlerinde çocuk bakım kurumuna gitmeden önce test etmeniz için çağrıda bulunmak 

istiyorum. Eyalet tarafından finanse edilecek olan nedene bağlı olmayan sıra testler sadece 

bir bakım kurumuna çocuklarını gönderen anne ve babaların bu test stratejisini 

desteklemeleri ve eyalet yönetimi tarafından tedarik edilecek testleri kararlı bir şekilde 

uygulamaları halinde, bir grup içinde bakılan çocukları, kurumlarda çalışan personeli ve 

sonuçta bakılan çocukların ailelerini etkin bir şekilde koruyabilecektir.  

 

Bu konuda bulunacağınız yardım için size candan teşekkür etmek isterim. Size ve ailenize bu 

zor zamanda en içten dileklerimi yöneltiyorum! Sağlıcakla kalın! 

 

Saygılarımla 

 


