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Anaokullarımızdaki bütün anne ve babalar için

10 Aralık 2020

Sevgili anne ve babalar!
Korona pandemisinin hayatımıza damgasını vurduğu 2020 yılı birkaç gün sonra sona
erecek. Noel tatiline girecek olan anaokullarımız dinlenmek ve enerji toplamak için sakin tatil günlerini dört gözle bekliyor.
Ve size tam da bunu diliyoruz: Sağlıkla kalın, tatilde sizin için önem taşıyan insanların
yanında mümkün olduğunca hayatın güzelliklerini tekrar anımsayın ve yeniden enerji
toplayın.
Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz haftalarda birkaç anaokulumuzda tekrar tekrar Korona enfeksiyonu ortaya çıkınca, çocuklar ve çalışanlar karantinaya girmek zorunda kaldı ve
belli alanların kapatılması gerekti. Bu durum pek çok anaokulumuzu ne yazık ki olumsuz
etkiledi. Bu nedenle, gelecek tatilde enfeksiyon durumunun azalmasını ve yeni yılda
anaokullarımızda hayatın daha çok normale dönmesini umut ediyoruz.
Kesin olan bir şey var. Korona Ocak ayında da hayatımızın bir parçası olacak ve
anaokullarımızdaki çalışma ortamını etkileyecek. Berlin’deki enfeksiyon sayısı büyük
ölçüde azalmadığı sürece, hijyen ve güvenlik kurallarımızın çocuk ve çalışanların
yararına geçerli olmaya devam etmesi gerekiyor ve kısıtlamalara yol açacak.
Dolayısıyla, 12 Kasım’daki veli yazısında belirtilen düzenlemeleri bir kez daha
tekrarlamak istiyoruz. Lütfen bunların büyük ihtimalle Ocak ayında da geçerli olacağına
hazırlıklı olun:
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1. Anne ve babalar anaokulu binasına giremez. Tek istisnası çocukların alışma dönemidir.
Bu süre içinde sadece alışma için kullanılan yerlerde durmaları ve her zaman ağız ve
burnu kapatan maske takmaları gerekmektedir.
2. Veli görüşmeleri yalnızca açık havada, telefonda veya videolu görüşme yoluyla
yapılacaktır.
3. Alanların/grupların („özellikli gruplar“) birbirine karışmasından kesinlikle
kaçınılmalıdır. Çocuklar ve çalışanlar farklı gruplar arasında yer değiştirmeyecektir.
4. Personel durumu gerektirdiği takdirde, anaokulları çalışma saatlerini azaltabilir veya
değiştirebilir. Örn. açılma veya kapanma saatlerinde değişiklik, erken veya geç vardiye
saatlerini kaldırmak). Yalnız her durumda 8,5 saatlik çocuk bakım süresi garanti edilecektir.

Söz konusu kuralların getirdiği zorluklara rağmen, çocukların yararına sizden şunu rica
ediyoruz: Lütfen bizimle işbirliği yapın! Birlikte temkinli ve mümkün olduğunca esnek davranırsak, pandeminin sonuna kadar iyi idare eder ve sonrasında daha güçlü biçimde normal
çalışma düzenine geri dönebiliriz. Bunu dört gözle bekliyoruz.
Size ve ailenize en iyi dileklerimizi sunarız!
Saygılarımızla,

Claudia Freistühler
İşletme Müdürü
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Katja Grenner
Pedagoji Müdürü

