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Koronavirüs (SARS-CoV-2) 
Veliler için Bilgiler  
 
 
(Hafif) hastalık belirtileri olan çocuklara karşı davranış ve korona testi zorunluluğu   
 
Çocuk yuvalarının (Kindertageseinrichtung) ve gündüz çocuk bakım evlerinin 

(Kindertagespflegestellen) pandemi döneminde de güvenli bir faaliyet yürütebilmeleri için 

açılmaları şimdiye kadar olduğu gibi sıkı hijyen şartlarına uyulmasına bağlıdır. Bu davranış 

hem çalışanları hem de bakım altında olan çocukları aynı şekilde korur. Geçtiğimiz son 

haftalarda Almanya’da ve Bavyera’da İngiliz virüs mutasyonu B.1.1.7 giderek yayıldı. Bu 

mutasyon virüs daha bulaşıcı olarak biliniyor. Aynı zamanda çocukların bu mevsimde 

geçirdikleri enfeksiyonların sayısı da ciddi oranda gerilemiştir. 

 

Bu sebeple eyalet hükümetini bu konuda bilgilendiren doktorların değerlendirmesi 

doğrultusunda korona testi kurallarının bundan böyle hastalıklara bağlı düzenlenmesi ile 

hastalanan ve tekrar iyileşen çocuklardan ve çalışanlardan bir negativ sonuçlu SARS-
CoV-2 testinin (PcR testi veya PoC antijen testi) istenilmesi gerekmektedir. Testlerin 

gerekliliği hakkındaki görüşmelere katılan Çocuk Doktorları Meslek Birliği Bavyera Eyalet 

Birliği ve Bavyera Aile Hekimleri Birliği tarafından muayenehanelerde yeterince test 

kapasitesinin bulunduğu bildirilmiştir.  

 

15 Mart 2021’den itibaren Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı ile Sağlık ve Gıda 

Güvenliği Eyalet Müdürlüğü’nün onaylarıyla bulaşıcı ve akut hastalık belirtileri olan 

çocukların tekrar yuvaya/gündüz bakım evine gidebilmeleri için negativ bir test sonucu 

ibraz etmeleri gerekmektedir. 

  

 

⮚ Alerjiye bağlı nezle veya öksürük, burun tıkanıklığı (ateşsiz), arada bir öksürük, 

boğaz kaşınması veya hafif öksürmesi olan çocuklar ve çalışanlar bakım evlerine 

test olmadan devam edebilirler. Sizden ricamız kurum yönetiminin istemesi halinde 

bir test sonucu ibraz ediniz. 
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⮚ Hafif, yeni meydana gelmiş ve ilerlememiş olan soğuk algınlığı ve solunum yolu 

semptomlarında (nezle ve öksürük gibi ama ateşsiz) çocuk bakım kurumlarına 

sadece negatif sonuçlu bir SARS-CoV-2 testinin (PcR testi veya PoC antijen testi) 

ibraz edilmesiyle gidilebilir. 

⮚ Ateşli, öksürüklü, nefes alma sıkıntısı olan, tat ve koku alma hissini kaybeden, 

boğaz veya kulak ağrısı, nezlesi, eklem ağrısı, şiddetli karın ağrısı, kusması veya 

ishali olan genel olarak halsiz olan çocukların çocuk bakım kurumlarına 

gelmelerine izin verilmemektedir. Çocuk genel durumunun iyi olması (hafif soğuk 

algınlığı veya solunum yolu semptomları hariç) halinde tekrar çocuk bakım 

kurumuna gelebilir. Ayrıca negatif sonuçlu bir SARS-CoV-2 testinin (PcR testi 

veya PoC antijen testi) ibraz edilmesi gerekmektedir. 

⮚ Gerekli olan test hasta iken de yapılabilir. Haastalık belirtilerinin geçmesinin 

beklenmesi gerekmemektedir.  

 

İyleştikten sonra da tekrar test yaptırılmasına gerek yoktur. Zira hastalığın başında da 

herhangi bir SARS-CoV-2 enfeksiyonunun olup olmadığı yeterince tespit 

edilebilinmektedir. Kendi kendinize yapabileceğiniz hızlı testler (Laientest/amatör test) 

kanıt olarak yeterli değildir. 

 

Çocuğun bakım evinde olduğu süre içinde genel durumunda kötüleşme olması halinde 

çocuğunuzu almanızı rica ediyoruz. Çocuk semptomlar geçtikten sonra yani özellikle de 

ateşsiz bir halde ve negatif bir SARS-CoV-2 test (PcR veya PoC antijen test) sonucunu 

ibraz ettikten sonra tekrar bakım evine gelebilir.  

 

Federal Parlamento’nun ve Eyalet Temsiler Meclisi’nin Ocak 2021’de her bir ebeveyn için 

çocuk başına yıllık hastalık iznini on günden 20 güne çıkarmış olduğunu (bekar ebeveynler 

içim 40 güne çıkarılmıştır) hatırlatmak isteriz. Çocuk hastalık parasına ilişkin başvurular 

beveynler tarafından yetkili yasal sağlık sigortasına sunulmalıdır. Çocuk hastalık izni ve 

çocuk hastalık parası hakkındaki soru ve cevapları Federal Aile Bakanlığı’nın internet 

sitesinde bulabilirsiniz (Homepage des Bundesfamilienministeriums) 

 

Ayrıca Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 56. maddesi 1a fıkrası kapsamındaki tazminat 

hakkınızı (Entschädigungsanspruch nach § 56 Abs. 1a IfSG) hatırlatmak isteriz. Bu 

konudaki bilgilere buradan ulaşabilirsiniz 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976
https://ifsg-online.de/index.html
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Ebeveyn olarak son aylarda fazlaca görev üstlenip sıkıntıya katlandığınızın farkındayız. 

Fakat 15 Mart 2021’den itibaren geçerli olan kurallar çocuklarınızı, aile olarak sizleri ve 

çocuk bakım evlerinde çalışan personeli korumak için son derece gereklidir. Pandemiyi el 

ele vererek yenebiliriz. Bu sebeple katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.     

 

Saygılarımızla 
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