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Gündüz Bakım Kurumlarında Geçerli Olan Yeni Karantina Kuralları
Sevgili Veliler,
hepimizin hedefi şu anki yüksek enfeksiyon sayılarına rağmen çocuk gündüz bakım
kurumlarının açık kalmaya devam etmeleridir. Çocuk gündüz bakım kurumları eğitim
kurumları olmalarının yanında aile ve iş hayatını birlikte yürütebilmek için elzemdir.
Bavyera’da da Omikron baskın varyant halini almıştır ve hastalığın hafif belirtilerle
seyretmesine yol açmıştır. Bu sebeple çocuk gündüz bakım kurumlarındaki karantina
kurallarında değişikliğe gidilmiştir.
Enfekte Olan Çocuklar
Enfekte olan çocuklar çocuk bakım kurumuna gelemezler. Bu kural kendi kendine uygulanan
testin sonucunun pozitif olması halinde geçerlidir. Tüm temasların azaltılması gerekmektedir.
Kendi kendine uygulanan testin sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte hemen bir PCR testi
(örn. test merkezinde) yapılmalıdır. Sağlık müdürlüğü bu durumlarda velileri yapılacaklar
hakkında bilgilendirir ve izolasyon kararı verir.
Hangi testin yapıldığına ve kimin bu testi yaptığına bakmadan çocuğunuzun test
sonucunun pozitif çıkması halinde lütfen bakım kurumunu anında bilgilendirin.
-

Karantina Süresi
Sağlık müdürlüğü tarafından kararlaştırılan karantina genellikle on gün sürmektedir.
Karantina çocuğunuzda Covid-19‘a özgü belirtilerin olmaması halinde yedi gün sonra
bitirilebilir. Karantinadan çıkmak için bir negatif sonuçlu test gerekir. Bunun için bir tıp
uzmanı veya buna benzer eğitim almış bir kişinin yapacağı antijen hızlı testi yeterlidir.
Bu testi örneğin bir eczanede veya test merkezinde yaptırabilirsiniz. Karantina negatif
test sonucunun sağlık müdürlüğüne bildirilmesiyle birlikte biter.

-

Günlük Test Sonuçları
Bundan sonra geçerli olan kural: bir kurumda tek tük çocuğun Korona virüs testinin
pozitif çıkması halinde diğer çocuklar kuruma gitmeye devam edebilirler. Sağlık
müdürlüğü gündüz çocuk bakım kurumlarındaki tek tük vakalarda temas takibini
bundan sonra yapmayacaktır.

Bir grupta enfeksiyon çıkması halinde bu gruptaki çocukların hepsinin sonraki beş gün
boyunca her gün test sonucu göstermeleri gerekir. Bu kural aşılanmış ve iyileşmiş sayılan
çocuklarda olmak üzere tüm çocuklar için geçerlidir. Veliler gerekli olan bu ek testler için özel
kuponlar isteyebilirler ve böylece bu ek testleri eczaneden ücretsiz temin edebilirler. Bakım
kurumları velilere bu testlerin gerekli olup olmadığı hakkında bilgi verir.
Grubun Kapatılması
Bakım kurumu idaresi enfeksiyon sayısının arttığı hallerde grubu kapatmalıdır. Bir gruptaki
çocukların yüzde yirmisinden fazlasının Sars-Cov-2 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle
bakım kurumuna gelememeleri halinde enfeksiyon sayısı artmış olur. Bu sebeple
çocuğunuzun olası pozitif test sonucunu bakım kurumuna hemen bildirmeniz önemlidir.
Bakım kurumu grubun kapatıldığını velilere bildirir.
-

Grubun Kapatılma Süresi
Grup beş günlüğüne kapatılır (haftasonu ve resmi tatiller de bu süreye dahildir).
Grubun kapatılması enfeksiyon sayısının artmasının tespit edildiği ve kurumun
velilere grubun kapatılacağını bildirdiği günden bir gün sonra başlar. Yüzde yirmilik
sınırın örneğin Perşembe tespit edilmesi halinde grup Cuma’dan Salı’ya kadar
kapatılır.
Çocuklar grubun tekrar açıldığı ilk gün test günü olsun veya olmasın test sonucu
göstermek zorundadırlar. Burada test sonucu gösterme mecburiyetine ilişkin olağan
kurallar geçerlidir.

-

Grubun Kapatılması İstisnası
Bir grubun kapatılması halinde bu gruptaki tüm çocuklar bu gruba beş gün boyunca
gelemezler. İyileşmiş veya aşılanmış olan çocukların velilerinden de ricamız lütfen
çocuğunuzu kuruma getirmeyiniz ve çocuğunuzun temaslarını azaltınız.

Karantina Kuralları
Sağlık müdürlüğü grubun kurum idaresi tarafından kapatılmasına bakmaksızın grupta
enfeksiyon sayısının artması halinde bu gruptaki çocuklar için karantina kararı alabilir. Sağlık
müdürlüğü bu durumda karantina kararını genelde her veliye ayrı ayrı bildirmek yerine tüm
gruba ortak bir bildiri yapar. Kurum yönetimi de bu bildirimi velilere iletir. Karar her ne kadar
kurum yönetimi tarafından iletilse de sağlık müdürlüğünün talimatıdır. Karantinaya ilişkin
sorularınızı bu sebeple lütfen sağlık müdürlüğüne yöneltiniz.

-

Karantina İstisnaları
Sağlık müdürlüğü tüm grup için karantina kararı alsa da aşılı veya iyileşmiş sayılan
çocukların karantinaya girmeleri gerekmemektedir. Karantina istisnaları hakkındaki
detaylı bilgilere https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Karantinadan muaf olan çocukların isimleri genelde karantina talimatnamesinde
bildirilmez. Toplu karantina talimatı verilmesi halinde veliler kendi çocuklarının istisna
şartlarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmeleri gerekir. İstisnalar hakkındaki
sorularınızı yetkili sağlık müdürlüğüne yöneltebilirsiniz.
Çocuğunuzun karantina mecburiyeti olmasa dahi bakım kurumuna mümkün
olduğunca göndermemenizi tavsiye ediyoruz. Kurumlardaki eğitmenler aylardır çok
zor şartlarda çalışmaktadırlar. Bu sebeple ek organizasyon yüküne yol açmaktan
kaçınmak gerekir. Ne olursa olsun çocuğunuzun temaslarını özel çevrenizle
kısıtlamanızı tavsiye ediyoruz.

-

Karantinanın Sonlandırılması
Karantina genellikle on gün sürer. Fakat çocuklarda beş gün sonra sonlandırılabilir
(sonlandırıcı test). Bunun için çocukların negatif bir test sonucu göstermeleri gerekir.
Bir tıp uzmanı veya buna benzer eğitim almış bir kişinin yapacağı hızlı antijen testi
yeterlidir. Bu testi örneğin bir eczanede veya test merkezinde yaptırabilirsiniz.
Sonlandırıcı testi yaptırmanın şartı çocukta Covid-19’a özgü semptomların
olmamasıdır. Bu sonlandırıcı test velilerin sorumluluğunda yapılır. Bakım kurumu
veya sağlık müdürlüğü ayrıca kontrol etmezler.
Çocuklar karantinanın bitmesiyle birlikte kuruma döndükleri gün test günü olsun veya
olmasın kuruma gidebilmek için test sonucu göstermelidirler. Burada test sonucu
gösterme mecburiyetine ilişkin olağan kurallar geçerlidir.

Size Korona pandemisinin üstesinden gelmek adına göstermiş olduğunuz destek için size ve
ailenize tekrar teşekkür ediyor ve her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz.
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