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Sayın Bayanlar ve Baylar, 
Değerli anne ve babalar veya veliler, 
 

1 Haziran'dan bu yana, gündüz bakım merkezlerinde pandemi ile ilgili kısıtlamalar büyük 

ölçüde gevşetildi - sözde tepki seviyesi planının temel seviyesi geçerlidir. Gündüz bakim 

merkezi günlük işletimi, destek teklifleri ve özel etkinlikler olsun (okul öncesi çocuklar 

ilkokuldaki ziyaretler, küçük kutlamalar ve veda ritüelleri, geziler vb.) gibi, yeniden mümkündür. 

 

21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren daha fazla gevşeme olacak: 

 

Kreşlerde artık maske zorunluluğu yok 

Pedagoglar artık gündüz bakım merkezlerinde maske takmak zorunda değiller - ancak gönüllü 

olarak takmalarına izin veriliyor. Okul sonrası çocuklar için maske zorunluluğu birkaç hafta 

önce kaldırıldı. 10 yaşın üzerindeki ziyaretçiler - ebeveynler / veliler dahil - içeride hala maske 

takmak zorunda. 

 

 

Anaokulundan ilkokula geçiş 

Anaokulundan ilkokula geçiş, çocuğunuz için özel bir gündür. Anaokulu çocukları, eğitimcileri 

ile tekrar ilkokulları ziyaret edebilirler, sınıfları gezebilirler ve ayrıca öğrenciler ve 

öğretmenlerle dışarıda buluşabilirler. İstisna olarak, anaokulu çocuklarının mevcut bir test 

olmadan okul binasına girmelerine izin verilir. 

 

 

 



Sayfa 2 von 2 

 

Tüm çocukların birlikte dış alana girmesine izin verilir. 

İçeride en fazla 60 çocuğun bir araya gelmesine izin verilirken, tüm çocuklar aynı anda dışarı 

çıkabiliyor. Ancak yetişkinler de açık havada birbirlerinden uzak durmalıdır. 

 

 

Kreş çocukları için hızlı testler hala mümkündür 

Çok düşük enfeksiyon sayısına rağmen, bazı ihtiyati tedbirler hala faydalıdır. Bu nedenle 

gündüz bakım merkezleri, çocuğunuzun / çocuklarınızın gönüllü olarak test edilmesi için size 

basit testler sunmaya devam edecektirler. 

 

 

Saygılarımızla 

Adına 

 

 

 

 

Thomas Jablonski 

Erken çocukluk eğitimi, çocukların ilerlemesi ve mesleki gelişim bölüm başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


