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Genel not: : Sık sorulan sorular (SSS) listesi eğitim portalında sürekli olarak 

güncellenir. Net olmayan bir şey varsa, lütfen ilgili okul yönetimine başvurun! 

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (MAGS) Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı genel 

yönlendirme için bir kılavuz yayınladı. Acil bakım teklifi, sınıf 1'den sınıf 6 'ya kadar 

burada belirtilen meslek gruplarının (kritik altyapı alanlarında insanlar olarak 

adlandırılan) ebeveynlerinin tüm çocukları için geçerlidir. Normal okul döneminde 

düzenli olarak, tüm gün süren tekliflere katılan okul öğrencileri için bu acil bakım 

gecerlidir. 

Bu profesyonel gruplara mensupsanız ve çocuğunuz için acil bakıma ihtiyacınız 

varsa, yazılı bir kanıt gerekir (veya şablonun daha sonra teslim edilmesinin 

güvencesi). Hem her iki ebeveynin veya tek bekar ebeveynlerin bunun için gerekli 

formu ilgili işverenlerinden almalıdır. İlgili kritik altyapının işleyebilmesi için 

işyerindeki mevcudiyet gereklidir (Zorunluluğu var, işinden ayrılamaz). Form, eğitim 

portalından indirilebilinir. 

Ebeveyn olarak, belirtilen profesyonel gruplardan birine mensupsunuz işvereniniz için 

gerekli form eğitim portalından da indirilebilinir. 

Acil bakım hakkına sahipseniz ama şu anda farklı şekilde düzenlediğiniz için, daha 

sonraki bir tarihte bakıma ihtiyacınız varsa okul yönetimine erken bir aşamada 

başvurmalısınız. 

Acil çocuk bakımı hizmeti her okulda 1- 6 sınıflar içindir. Okullar grupların ve 

içeriklerin organizasyonundan sorumludur. 

Acil bakım teklifi için ek ücret alınmaz. Kesin tasarım yerinde düzenlenir. 

Okullardaki acil bakım, ilgili okulda gerçekleşecek olan okulun çalışma süresine 

kadar uzanır. Bu, pedagojik öğleden sonra bakımının yanı sıra okulda da mevcutsa, 

açık ve bağlı tüm gün bakım ve diğer bakım hizmetleri tekliflerini içerir. 

Lütfen okul yönetimine çocuğunuzun okulunda öğle yemeği ve / veya diğer 

öğünlerin verilip verilmeyeceğini sorun. 

Acil çocuk bakımı teklifi bir okul etkinliği olduğundan, çocuğunuz sigorta 

kapsamındadır. 
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Artan enfeksiyon sayısı nedeniyle, özellikle, sağlık personeli, hemşireler ve acil 

servisler yük altındadır. Bu nedenle, kritik altyapı alanındaki mesleklerde çalışan 

ebeveynler, yasal vasiler, veliler veya bekar ebeveynler için önemli bir rahatlama 

söz konusudur: Eger şimdiye kadar bakım onlar tarafından garanti edilmediyse, 

bakımın sağlanması şartıyla partnerinizin veya diğer ebeveynlerin mesleki 

durumlarına bakılmaksızın çocuğunuzu acil bakımda tutabilirsiniz yani 

yerleştirebilirsiniz. Lütfen işvereninizle sorumlu bir şekilde ilgilenin ve bunun acil 

bakım olduğunu daima unutmayın. Lütfen bunu yalnızca diğer çözümler hariç 

tutulursa kullanın. Bu şekilde, herkes sosyal temasları mümkün olduğunca azaltmaya 

yardımcı olur. 

Buna ek olarak, şimdi çocuğunuzun normal okul operasyonlarında tam zamanlı bir 
yere sahip olup olmayacağı önemsizdir: Hemşirelerin, doktorların ve şu anda çok 
acilen ihtiyaç duyulanların çocukları için, öğleden sonraya kadar bakım garanti 
edilmektedir.                                                                                                                          
 
Buna ek olarak, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren, cumartesi ve pazar günleri dahil 
haftanın her günü ve Paskalya bayramları sırasında İyi Cuma (Karfreitag) -Paskalya 
Pazartesi (Ostermontag) hariç tüm günlerde acil bakım sağlanacaktır. 


