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Aşağı eyalet devlet
anaokullarında
Korona – Trafik ışığı sistemi

Sevgili ebeveynler,
başlayacak olan anaokulu yılı için iki düşünce bize rehberlik
etmektedir: Biz çocuklar ve aile olarak size günlük anaokulu
yaşamında olabildiğince fazla normallik sunmak ve aynı zamanda
Aşağı Avusturya anaokullarındaki tüm çocukların ve yetişkinlerin
sağlığını bölgesel olarak uyarlanmış COVID önleyici tedbirlerle
sağlamak istiyoruz.
Bu amaçla, aşağı Avusturya eyaleti anaokulları için Federal Eğitim,
Bilim ve Araştırma Bakanlığı'nın “Korona trafik ışığı sistemi” ne dayalı
bir tedbir kavramı geliştirilmiştir. Bu, anaokulunuzdaki hijyen
önlemlerinin bölgenizdeki enfeksiyon riskinin sınıflandırılmasına
dayandığı anlamına gelir.
Anaokulu personeli tarafından anaokulunuzdaki mevcut COVID önleme tedbirleri hakkında düzenli olarak bilgilendirileceksiniz örneğin bildirimler, e-postalar, ebeveyn-anaokulu mesaj ile "KidsFox"
veya okul – aile birliği aracılığıyla.
Aşağıda, Aşağı Avusturya eyaleti anaokullarında Korona trafik ışığı
sistemi hakkında tüm önemli bilgileri bulacaksınız. Eğer
anaokulunuzdan başka bir bilgi almazsanız, anaokulunuz Eylül ayında
YEŞiL trafik ışığı aşamasıyla başlayacaktır.
Çocuğunuza iyi bir başlangıç ve anaokulunda birlikte oynayarak ve
öğrenirken mutluluk dolu bir zaman diliyorum.
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Trafik ışıgı yeşil aşamasında anaokulu
„hijyen önlemleri ile normal işletme“
olarak sürdürülmektedir.

HİJYEN ÖNLEMLERİ
ILE NORMAL
İŞLETME

Bunun getirme ve alırken ki durumlarda anlamı
nedir?
• Ebeveynler/Veliler çocuklarını anaokuluna getirirken
ve anaokulundan aldıklarında onlara eşlik edebilir.
• Mümkün olduğunca “mesafenizi koruyun”, “kalabalık
oluşacak bölgelerden ve grup oluşumlarından” kaçının, Günlük anaokulu yaşamında ne gibi devam eden
giriş ve vestiyer alanındaki yönlendirme sistemini
tedbir önlemleri geçerlidir?
gözlemleyin.
• Tüm çocuklar ellerini düzenli olarak ve iyice
• Yetişkinler: Anaokuluna girerken ellerinizi dezenfekte yıkamaları doğrultusunda yönlendirilir.
edin.
• Düzenli olarak havalandırılır.
• Çocuklar: Grup odasına girmeden önce ellerinizi
yıkayın.
• Mutfak eşyaları, havlular, bardaklar, emzikler vb.
diğer çocuklarla paylaşılmaz.

Çocuğuma hangi grupta bakılacak?
• Dış fırçalarının açıkta durmasına gerek yoktur.
• Çocuklara düzenli olarak kendi belirgin gruplarında
bakılır.
• Grupları kapsayan aktiviteler gerçekleşebilir.

Çocuğumun alışma dönemi nasıl gerçekleşir?

• Yüzeyler kapı ve kapı kolları gibi, oyuncaklar ve el işi
eşyaları düzenli olarak temizlenir.

•Çocuğa alışma döneminde eşlik edilebilir.

• Açık hava etkinliği daha fazla artacaktır. Bu nedenle,
sizden çocuğunuza hava koşullarına dayanıklı ve uygun
giysiler vermenizi rica ediyoruz.

•Eşlik eden kişi anaokulu personelinin onayından
sonra grup odasında kalabilir.

Anaokulunda Veliler toplantısı ve kutlamalar
gerçekleşecek mi?
• Veliler toplantısı, kutlamalar ve etkinlikler, kapalı
odalarda etkinlikler için uyulması gereken yönergeler
dahilinde gerçekleştirilebilir: mesafenizi koruyun (bir
evde yaşamayan kişilere), sabit oturma yerleri, katılım
listeleri (isim, telefon numarası).

Görüşme randevuları gerçekleşebilir mi?
• Hijyen önlemlerine uyulduğu takdirde (mesafenizi
koruyun, anaokuluna girerken ellerinizi dezenfekte
edin, düzenli olarak havalandırın), anaokulunda
toplantılar yapılabilir.

Trafik ışığı SARI aşamasında anaokulu
„arttırılmış hijyen düzenlemesiyle
normal calışma“ olarak
sürdürülmektedir.
Hangi ek önleyici tedbirler SARI trafik ışığı
aşamasında uygulanmaktadır?

ARTTIRILMIŞ HIJYEN
DÜZENLEMESİYLE
NORMAL ÇALIŞMA

Ağız-burun koruması (MNS)
yetişkinler için
• Anaokulunun kapalı odalarında ebeveynler ve diğer
ziyaretçiler için genel bir MNS yükümlülüğü vardır
(örnek olarak, anaokulu odasına girerken alış ve
karşılama durumunda veya toplantılar sırasında).
• Anaokulu personeli için genel olarak kullanılan kapalı
odalarda (örneğin koridorda, merdivenlerde, mutfakta
vb.) bir MNS yükümlülüğü vardır. Çocuklarla temas
halinde, anaokulu personeli için MNS yükümlülüğü
yoktur.

Veli toplantıları, kutlamalar ve etkinlikler
• Kapalı odalarda: MNS, oturma yerinizde değilseniz
veya mesafe kuralına uyulamadığında.
• Etkinlikler (örnek olarak, kutlamalar) - eğitimsel
olarak mantıklı ve organizasyon olarak mümkünse –
açık havada gerçekleştirilir.

• Anaokulu çocukları MNS yükümlülüğünün dışındadır. Şarkı söylemek, hareket etmek

Mümkün olduğunca grup değişikliğinden kaçının
Çocuklara kendi gruplarında bakılmaktadır - kapalı
odalarda gruplar arası çalışma sadece organizasyondan
dolayı veya eğitimsel olarak gerekliyse gerçekleştirilir
(örnek olarak, zorunlu anaokulu son yılında bulunan
çocuklar için öğrenme atölyesi, dil eğitimi, sabahın
erken saatlerinde bir araya gelen gruplar veya öğleden
sonra bakımı).

• Birlikte şarkı söylemek öncelikli olarak dışarıda
gerçekleştirilir.
• Kapalı odada uzaktan sadece küçük gruplar halinde
şarkı söylenir.
• Hareket etmek öncelikli olarak açık havada tercih
edilir.

Trafik ışığı TURUNCU
aşamasında anaokulu
„çok yüksek koruyucu önlemlerle“
işletmesi sürdürülmektedir.

Hangi ek önleyici tedbirler trafik ışığı TURUNCU
aşamasında uygulanır?

COK YÜKSEK
KORUYUCU
ÖNLEMLERLE
İŞLETME

Getirme- ve alma durumu
• Çocuklar anaokulu görevlileri tarafından anaokulu
giriş bölümünden teslim alınır veya teslim edilir.
• Anaokulunun kapalı odalarına girişin ebeveynler
veya çocuğu almaya gelen kişiler sadece istisnai
durumlarda (örnek olarak anaokulu alışma
döneminde) ve anaokulu personelinin onayı ile giriş
yapabilirler.

Veli görüşmeleri

Küçük gruplarda ki bakım

• iptal edilir veya farklı bir zamanda gerçekleşmek
üzere ertelenir.

• Çocuklar olabildiğince küçük gruplar düzenlemesiyle
bakılır - gruplar arası çalışma yoktur.

Şarkı söylemek, hareket etmek
• Şarkı söylemenin yanı sıra çocuklarda nefes çıkışını
arttıran spor ve egzersiz faaliyetleri yalnızca açık
havada sunulmaktadır.

• mümkün olduğunca, telefonla, dijital olarak
veya görüntülü olarak (örnek olarak "KidsFox")
gerçekleştirilebilir.

Veliler toplantısı, kutlamalar, etkinlikler

Trafik ışığı KIRMIZI aşamasında,
anaokulunda „kısıtlı işletme de arttırılmış
koruyucu önlemlerle çalışma“
gerçekleştirilmektedir.
Hangi ek önleyici tedbirler KIRMIZI trafik ışığı
aşamasında uygulanılıyor?
"Kısıtlandırılmış" işletme

KISITLI İŞLETME DE
ARTTIRILMIŞ
KORUYUCU
ÖNLEMLER

• Çocuk bakımı evde bakım imkanı bulunmayan
aileler/ebeveynler için geçerlidir.
• Bakım, ailenin/ebeveynin mesleğine göre veya
mesleklerini ev ofisinde gerçekleştirip
gerçekleştirilmeyeceğine bakılmaksızın imkan sağlanır.
Herhangi bir tastikname (örnek olarak iş verenden)
sunulmasına gerek yoktur.
• Yüksek eğitim ihtiyacı olan çocuklar için de bakım
sunulmaktadır.

Küçük gruplarda bakım
• Çocuklar mümkün olduğunca küçük grup
düzenlemeleriyle bakılır.

Zorunlu anaokulu yılı
• Zorunlu anaokulu yılında çocukların gelmemesine
izin verilir.

Hastalık belirtileri olduğunda
ne yapılması gerekir?
Ailelerdeki ve anaokulundaki tüm çocukları
ve yetişkinleri korumak için, hastalık
belirtilerinin dikkatle alınması önemlidir.
Şüpheli durumlarda tıbbi açıklama herkes için
güvenlik sağlar.
• Çocuğunuz anaokulunda en az 37.9 derece
yüksek ateş, nefes darlığı, yutkunma güçlüğü ve /
veya mide ve bağırsak sorunları gibi belirtiler
gösterdiği takdirde, aile/ebeveyn olarak size
hemen bilgi verilecektir. Çocuğunuzu gelip almanız
ve hastalığın belirgin semptomlarını tıbbi uzmanlar
tarafından gözlenmesi istenir. Çocuğunuz sizin
tarafınızdan alınana dek ayrı bir odada hijyen ve
mesafe kurallarına uygun olarak bakılacaktır. Aynı
zamanda yetkili sağlık dairelerine de haber
verilmektedir.

Çocukların neye ihtiyacı var?

• Sizde çocuğunuzu evde özellikle belirtilen
semptomları gözleyiniz, ayrıca çocuğunuz tekrar
anaokuluna gelmeden önce sizden tıbbi bir
açıklama bildirisi sunmanızı rica ederiz.

• Çocuğunuzun düşüncelerini, sorularını veya
endişelerini dinleyin. Çocuğunuzun sorularına dürüstçe
yasina uygun cevaplar bulmaya çalışın.

• Çocuğunuzla anaokulundaki günlük yaşamın nasıl
olacağı hakkında konuşun. Anaokulundan alacağınız
yaklaşan değişiklikler hakkındaki bilgileri çocuğunuza
uygun bir şekilde aktarın.

• Herhangi bir sorunuz veya isteğiniz varsa anaokulu
ekibiyle iletişime geçin.
Sizin desteğinizle, herkesin sağlıklı kalmasını ve
anaokulundaki çocukların mümkün olan en “normal”
koşullarda birlikte oynayıp öğrenmelerini ortaklaşa
temin edebiliriz.
.
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