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ﺑﮫ ھﻣﮫ واﻟدﯾن ﮐودﮐﺎن در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی روزاﻧﮫ ﯾﺎ ھم ﻣﮭد ھﺎی
ﮐودک در ﺑرﻟﯾن

–

14.12.2020

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻣﺮا�ﺰ ﻣﺮاﻗبﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ از ﮐﻮدکﺎن �ﺎ ﻫﻢ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ در ا�ﺎﻟﺖ ﺑﺮﻟ ی ن
ن از
دﺳﺎﻣ� ﺳﺎل  2020بﻪ بﻌﺪ
16
ب
آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﻋﺰﯾﺰ  ،ﭘﺪر ھﺎ و ﻣﺎدر ھﺎی ﻋﺰﯾﺰ ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺷﯿﻮع ارﻗﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺳﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال اﻟﻤﺎن و ﺳﺮان اﯾﺎﻟﺖ ھﺎی
ﻓﺪرال اﻟﻤﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اداره ﺳﻨﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در  13دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل
 2020ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺪف ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ.

–

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎ ھﺪف  ،ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی روزاﻧﮫ ﯾﺎ ھﻢ ﻣﮭﺪ ھﺎی ﮐﻮدک ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ از  16دﺳﺎﻣﺒﺮ  2020ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  10ژاﻧﻮری  2021ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ازاﻧﮭﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻤﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﯾﺎ ھﻢ ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﺟﺪی از ﭼﺎﻧﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺣﺎﻻت ھﺎی ﺟﺪی از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی روزاﻧﮫ ﯾﺎ ھﻢ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ﻣﯿﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺳﮭﻢ ﻣﮭﻤﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺸﺮ و ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻣﺮض ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی روزاﻧﮫ ﺗﺎن ﯾﺎ ھﻢ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً در ﻣﻮرد ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻦ ﻣﻮارد ھﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  ،ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﯿﺎز ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻓﻮری ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ از ﮐﻮدک ﺗﺎن  ،ﺑﺎ ﻧﮭﺎد
ﺧﻮد ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﻮﯾﺪ و در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ھﺪف آن ﮐﺎھﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم  ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در روزھﺎی ﻓﺮدی ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای دوره از
 16.12.20ﺗﺎ  8ژاﻧﻮری .2021
از طرﯾﻖ اﯾن ﺗﻼش و ﮐوﺷش ھﺎی ﻣﺷﺗرک  ،ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺗﻌطﯾﻼت و ﻗﻔل ﮐردن ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﯾوع ﻣرﯾﺿﯽ
ﮐروﻧﺎ  ،ﺑﺗواﻧﯾم ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣطﻣﺋن را دوﺑﺎره اراﺋﮫ دھﯾم و اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﯾﮏ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم.

ﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻐﯿﺮات و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
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