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2020/21 bakım yılı başlangıcında KOVID-19 ile ilgili olarak ebeveynlere mektup 

İşaretimiz – Cevaplarda lütfen belirtiniz 

GA-ELB-10130/163-2020 

Innsbruck, 08.09.2020 

Sayın Ebeveynler, Sayın Veliler, 

KOVID-19-Enfeksiyon olayı günlük hayatı önemli derecede etkilemektedir. Buna bağlı olarak alınmakta olan 

tedbirler bizlere halen büyük ölçüde meydan okumaktadır. 

Tirol’de bulunan kreşlerde, çocuk yuvalarında ve gündüzleri bakım yurtlarında bu durum ile en iyi bir şekilde 

mücadele edebilmek için Korona-Lambasının ülkenin tamamında yeşil, sarı ve kırmızı faz ile donatılması 

öngörülmektedir. Bu fazlar enfeksiyonun değişen durumunu göstermektedir. Korona lambası ile çocuk bakım 

kurumlarında tekrar kısıtlama uygulamasının engellenmesi hedeflenmekte ve çocuk bakım kurumlarında 

dayanıklı ve düzenli bir günlük yaşantıya olanak sağlanması istenmektedir. Yerel değişiklik durumlarında 

böylece mümkün olduğu kadar dar alanda reaksiyon gösterilmesi mümkün olacaktır. Diğer bölgelerde normal 

günlük hayat devam ederken kritik enfeksiyon durumu bulunan bölgelerde daha ciddi tedbir önlemleri alınması 

sağlanacaktır. 

Lambanın ilgili rengi Korona-Lamba-Komisyonu tarafından önerilecektir. 

Onaylanmış enfeksiyon durumlarında lambadan bağımsız olarak sağlık dairesi tarafından acil tedbirler 

derhal uygulanabilecektir. 

Sizin için söz konusu olan çocuk bakım kurumu sizi geçerli olan lamba fazı hakkında bilgilendirecektir. Lamba 

fazına göre değişik hijyen ve koruma tedbirleri geçerli olacaktır. 

Yeni çocuk bakım senesinin başlangıcına hazırlıklardan da anlaşılabileceği gibi, tedbirler güncel durum göz 

önünde bulundurularak dikkatlice ve düşünülerek alınmaktadır. Sizden de aile olarak bu uygulamalara 

katılmanız ve kurumu en iyi bir şekilde desteklemeniz rica edilmektedir. Bu nedenle lütfen aşağıdaki 

noktalara dikkat ediniz: 

 Genel olarak düzenli çalışma uygulanmaktadır. Yer olmadığı nedeni ile hiçbir 

çocuğun geriye gönderilmesine müsaade edilmeyecektir. 

 Hijyen tedbirleri mümkün olduğu kadar evde de en iyi şekilde uygulanmalıdır. 

 İrtibat listeleri (çocuklar, personel, ebeveynler, harici şahıslar) ile tutarlı irtibat yönetimi sayesinde 

bütün irtibatların geriye takip edilmesinin mümkün olması sağlanmalıdır. 
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 Size dijital olarak ulaşılması bilhassa irtibat yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. 

 Etkinliklere, eğlencelere vb. katılımdan sakınılmalıdır. 

 Lamba fazından bağımsız olarak yetişkinlerin her halükarda ağız burun maskesi takması  

 zorunludur. 

 Mümkün olduğu takdirde açık alanda daha fazla aktiviteler gerçekleştirilecektir. 

 Üşütme semptomlarında tereddüt olması durumuna bir doktor raporu sunulması zoruludur. 

 Hastalanmış olan çocukların bakımı evde yapılacaktır. 

 Bir şüphe durumunda kuruma derhal haber veriliniz. 

Cevapları ile birlikte sıkça sorulan sorular (FAQs) ve diğer dokümanlar Eyaletin 

https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/informationen-zum-coronaviruscovid-19/ altındaki internet 

sayfasında bulunmaktadır ve bunlar durumdaki gelişmeler doğrultusunda güncellenmektedir. Yenilemeler ile 

ilgili olarak bu sayfadan memnuniyetle bilgi alabilirsiniz. 

Bunun haricinde daha başka sorularınız olması durumunda Pazartesi’den Perşembe’ye kadar saat 07:30 ile 

14:00 arasında 0800 100 360 numaralı danışma hattına müracaat edebilirsiniz. Elektronik posta yolu ile  

elementarbildung-meldung@tirol.gv.at adresine bir elektronik posta gönderebilirsiniz. 

Korona lambası hakkında daha fazla bilgiyi https://corona-ampel.gv.at/ altında bulabilirsiniz. 

Birlikte sonbaharda çocuk bakımına başlıyoruz ve uygulamaya konulmuş olan tedbirlerle 2020/2021 çocuk 

bakım senesinin sağlıklı bir bakım senesi olmasını ümit ediyoruz. Çocukların sağlığı için göstermiş olduğunuz 

çalışma ve birlikte çalışma için hazır bulunmanızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. 

Dostça selamlarımla 

 


