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Bir kreşte veya gündüz bakım merkezinde 
bakım hakkına sahip olmayan ebeveynlerin 
çocuklarının bakımı  

Büyük gruplarda / şirket içi gruplarda / işyerinde  
çocuk bakımı hakkında 

ÖNEMLİ BİLGİLER 
 

İş Yeri 

Bakanlığımız (MKFFI) önümüzdeki günlerde ve haftalarda ebeveynleri mümkün olan 

en iyi şekilde bilgilendirmek istiyor. Elinizdeki bu ebeveyn mektubuyla özellikle çocuk 

bakım hizmetlerinden yararlanamayan ebeveynlere hitap ediyoruz.  

Her şeyden önce, çocuk bakım kurumlarına girişi yasaklayan kararnamenin 

uygulanmasına gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz. Çocuklarınızın bakımı ile 

ilgili olarak büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunuzu biliyoruz. Ayrıca ebeveynlerin 

çocuk bakımını bizzat üstlenmeleri, onları ciddi sorunlar ve geçim sıkıntısı tehdidiyle 

karşı karşıya getirmekte. Her ne kadar buna anlayış göstersek de şu anda birinci 

önceliğimiz, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak. Bu nedenle, çocuk bakımını 

yeni iletişim ağları oluşturacak yöntemlerle sağlamaya çalışmamanız konusunda sizi 

acilen uyarıyoruz. Bu, koronavirüsün yayılmasını daha da hızlandırır.  

 Lütfen işyerinde çocuk bakımı grupları oluşturmayın. 

 Lütfen özel bir ortamda büyük çocuk bakımı grupları oluşturmayın.  

Çocuk bakımını bu şekilde gerçekleştirmeye çalışmak, enfeksiyondan 

korunma önlemi olarak ilan edilen “çocuk gündüz bakım kurumlarına giriş 

yasağı”nın etkili olmasını engellemektedir.  
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Çocuğunuza/çocuklarınıza işyerinde bakıyorsanız, kesinlikle yeni iletişim 

ağları oluşmamalıdır.  

Lütfen çocuk bakımını sorumlu bir şekilde ve Robert Koch Enstitüsü’nün önerileri 

doğrultusunda düzenleyin. Lütfen çocuklarınıza bakmaları için onları büyükanne ve 

büyükbabalarına bırakmayın. 

Çocuk ve Gençlik Bakanı Dr. Joachim Stamp, bu acil kuralların işverenlere de 

iletilmesi için konuyu Ekonomi Bakanı Dr. Pinkwart ile görüştü. Kendisi 

işverenlerden, çocuk bakımının evde sağlanabilmesi için gereken her şeyi 

yapmalarını isteyecek. 

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti  

Çocuk, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı 
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Giriş yasağı ve kilit kişilerin  
çocukları için çocuk bakımı 

Bakanlığımız (MKFFI) önümüzdeki günlerde ve haftalarda ebeveynleri mümkün olan 

en iyi şekilde bilgilendirmek istiyor. Bu amaçla MKFFI ana sayfasında 

(www.mkffi.nrw) bulunan sık sorulan sorular (FAQ) bölümünü sürekli 

güncelleyeceğiz. Ayrıca sizin için çeşitli konularda bilgiler içeren ebeveyn mektupları 

yayınlayacağız.  

Bu ilk ebeveyn mektubuyla, özellikle çocuk bakım kurumlarına girişi yasaklayan 

kararnamenin uygulanmasına gösterdiğiniz anlayış için size teşekkür etmek istiyoruz. 

Kuzey Ren-Vestfalya’daki ebeveynler, mevcut durumda vazgeçilmez olan kilit 

kişilerin çocuklarına bakılması ve aynı zamanda salgını yavaşlatmak için önlemlerin 

alınabilmesine geçtiğimiz günlerde büyük katkı sağladılar. Burada Kuzey Ren-

Vestfalya’daki aileler olağanüstü bir iş çıkardılar. Kuzey Ren-Vestfalya’daki ailelerin 

şu anda büyük baskı altında olduklarının farkındayız. Çocuklarının bakımı ile ilgili 

ciddi zorluklarla karşı karşıyalar. Bu durum birçok insan için ciddi sorunlar ve geçim 

sıkıntısı tehdidini beraberinde getirmekte. Son birkaç gün içinde giriş yasağının 

uygulanmasına ve kilit kişiler için çocuk bakımı sağlanmasına odaklanmak zorunda 

kalmamızı anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz. Sizi temin ederiz ki, sorularınızı en 

kısa zamanda açıklığa kavuşturacağız. 
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Lütfen çocuk bakımını sorumlu bir şekilde ve Robert Koch Enstitüsü’nün önerileri 

doğrultusunda düzenleyin. Lütfen çocuklarınıza bakmaları için onları büyükanne ve 

büyükbabalarına bırakmayın. 

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti  

Çocuk, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı 
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