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Köprü Projeleri Ebeveyn Mektubu
Köprü projelerinin açılmasına yönelik çerçeve
koşulları hakkında bilgiler

14.05.2020 tarihinden itibaren köprü projeleri tekrar açılabilecektir. Köprü projeleri,
çocuklar ebeveynler için kurumsal çocuk bakım evlerine geçiş sürecini kolaylaştırma
amacıyla geliştirilmiş olan bakım hizmetleridir. Bu projelerin hedef grubu, mülteci
ailelerin ve buna benzer yaşam koşullarında bulunan ailelerin okul öncesi yaş
grubundaki çocuklarıdır (çeşitli ülkelerden gelen mülteciler; yabancı AB ülkelerinden,
iltica başvurusunda bulunanlar vs. de dahildir.).

Fakat şu anki Koronavirüs pandemisi sebebiyle projeler sadece özel koşullar altında
gerçekleştirilebilmektedir.

Proje sahibi, 14.05.2020'den itibaren yeni koşulları göz önünde bulundurarak,
projesinin açılıp açılmayacağına kendi sorumluluğu altında karar verecektir.
Hizmetlerin açılmasına ve alışılmış kapsamda uygulanmasına yönelik bir hak talebinde
bulunulamaz. Bu konuda sizden anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Aşağıda belirtilen
koşullar, enfeksiyon durumunu kontrol altında tutmaya devam etmek ve öncelikle
çalışanları ve ayrıca çocukları ve ebeveyni de olası bir hastalıktan korumak amacıyla
düzenlenmiştir.

1.

Köprü projelerini kullanmak isteyen çocuklar ve ebeveynler:
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1.1

herhangi bir hastalık semptomuna sahip olmamalıdır,

1.2

enfekte kişilerle temaslarından bu yana 14 gün geçmiş olması ve hiçbir hastalık
belirtisi göstermemeleri durumu haricinde, enfekte kişilerle bilerek temas
kurmamalıdır,

1.3

Federal Almanya Cumhuriyeti'ne giriş yaptıktan sonra, Kuzey Ren-Vestfalya
eyaletinin o tarihte geçerli olan Korona Seyahat Yönetmeliği uyarınca
belirlenmiş olan koruma önlemlerine uygun hareket etmelidir.

2.

Köprü projelerindeki azami çocuk ve ebeveyn sayısı

Köprü projesine, verilen hizmete bağlı olarak bir ebeveynin de katılımıyla, maksimum
10 çocuk katılabilmektedir.

Şimdiye kadar daha çok sayıda olan grupların bölünmesi veya duruma bağlı olarak her
randevuya tüm çocukların ve ebeveynlerin katılmaması konusundaki kararı, proje
sahibi kendi sorumluluğu altında verecektir. Bu noktada, önceki hizmetlere göre
kısıtlamalar olması durumunda, anlayışınızı ve işbirliğinizi rica ediyoruz.

3.

İletişim takibi

Köprü projesine katılmadan önce, ailenizde projeye katılacak olan tüm kişilerin iletişim
verilerini, olası bir enfeksiyon zinciri durumunda takip yapılabilmesi için, bizi
bildirmiştiniz. Çocuk gündüz bakım personeli, gerekli durumlarda bu bilgileri kısa süreli
olarak sağlık kurumlarına vermektedir.

4.

Mesafe kuralı

Köprü projesinin uygulanması kapsamında genel olarak tüm yetişkinler için en az 1,5
metre mesafe tutma kuralı geçerlidir. Köprü projeleri kapsamında bir ağız-burun
maskesinin kullanılmasına yönelik karar, taşıyıcıya veya çocuk gündüz bakım
personeline aittir. Bu durum hem alandaki personel hem de ebeveynler için geçerlidir.
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5.

Çocuklar ve ebeveynler için hijyen uyarıları

Koronavirüs birincil olarak damlacık transferiyle geçmektedir. Bu sebeple bir
enfeksiyon riskini mümkün olduğunca düşük seviyede tutmak gerekmektedir. Bu
noktada önemli bir kural, köprü projeleri kapsamında hijyen önlemlerine uymaktır.

Ebeveyn olarak sizlerin hijyen kurallarına uymanız ne kadar önemliyse, çocuklarınıza
bu kuralları yaşlarına ve gelişimlerine uygun bir şekilde öğretmeniz ve köprü projesi
kapsamında uygulamanız da önemlidir.

Bu kapsamda özellikte aşağıdaki davranış kuralları dikkate alınmalıdır:



Sık sık ve titizlikle ellerinizi yıkayın. Bunun için daima sabun kullanın.



Hapşırmak veya öksürmek zorunda kalırsanız, dirseğinizin iç kısmına doğru
hapşırın veya öksürün.



Kağıt mendil kullanın. Kullanılmış kağıt mendilleri doğrudan kapalı bir çöp
kutusuna atın.

Daha fazla öneri ve bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz:

https://www.mags.nrw/coronavirus

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps

https://www.waschen-wie-walter.de

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti
Çocuk, Aile, Mülteci ve Entegrasyon Bakanlığı

3

