19 Nisan 2020'ye kadar acil bakım - Paskalya bayramlarında da
Sevgili veliler,
korona salgını devam ediyor. Eyalet hükümeti acil bakım hizmetlerini gündüz bakım
merkezlerinde ve okullarda 1 - 6 - 19 Nisan 2020 arası sınıflarda genişletmeye ve ayrıca
Paskalya tatili sırasında kamu hizmetleri, sağlık ve temel hizmetlerin kritik alanlarında çalışan
herkese sunmaya karar verdi. çalışmaları için sırtlarını serbest tutmak.
Bunun için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Hangi çocuklara acil bakım hizmeti sunulmaktadır?
1-6. Sınıflar için okullarda acil bakım, sadece kritik altyapı alanlarında çalışan olarak bu
yapı ve hizmetleri sürdürmesi gereken insanların çocukları içindir.
Bunlar örn. işçi


sağlık (tıp, hastaneler, tıbbi uygulamalar, eczaneler, ...) ve bakım alanında,



gündüz bakım merkezleri ve okullardan çocuk bakım personeli ve öğretim personeli,



polis, itfaiye ve sağlık otoriteleri ile,



süpermarket ve marketlerden,



gıda üretimi ve lojistiğinde,



telekomünikasyon, su yönetimi ve güç kaynağında.

Önkoşul:
 Hem ebeveynler hem de ebeveynler yukarıdakilerden birindedir Aktif alanlar ve
 Başka bakım mümkün değildir.
İSTİSNA:
Tıbbi ve hemşirelik bakımı alanındaki çalışanlar - aşağıdakiler burada geçerlidir:
 Parents her iki ebeveyn de istihdam edilir ve
 Parent bir ebeveyn bir sağlık veya bakım tesisinde veya bir ayakta tedavi hizmetinde

çalışır

Lütfen dikkat:
Tüm yararlanıcılar işverenlerinden yazılı bir onay sunmalıdır.

2. Acil bakımın kapsamı
Okul her gün sabah 8:00 ila 13:00 arasında acil bakım sağlar.
Lütfen dikkat: bu açıkça bir ders değil!

3. Acil bakım için kayıt
Kayıt telefon veya e-posta yoluyla mümkündür:
Telefon: 040 – 52 987 510 (Anrufbeantworter)
e-posta: gems-ossenmoorpark.norderstedt@schule.landsh.de
a) 23.03.2020 – 27.03.2020
Acil bakıma ihtiyacınız varsa, lütfen bize bir mesaj verin 23 Mart 2020 Pazartesi,
07:45.
b) Paskalya tatili (30.03.2020 – 19.04.2020)
Lütfen 25 Mart 2020 Çarşamba günü öğlen 12: 00'a kadar okula olan ihtiyacı bildirin!
İhtiyacı bakanlığa bildirmeli ve planlama için bilmeliyiz.
Önceden öngörülemeyen kısa vadeli bir ihtiyaç varsa, bize istediğiniz zaman (önceki
gün, ancak en geç 07: 45'ten sonra) haber verebilir ve çocuğunuzu kaydedebilirsiniz!

Lütfen unutmayın:
 Healthy Sadece sağlıklı çocukları acil bakıma gönderin!
 Your Çocuğunuz kayıtlı ancak hasta ise: lütfen sabahları okula haber verin!

Size ve ailenize sağlıklı kalmanızı dilerim.
Saygılarımla

Siegfried Hesse
rektör

Norderstedt, 20.03.2020

