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لنهاية سنة الوباء
اعزائي األهالي و أولياء األمور,
أعداد اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا في تزايد مرة أخرى .في الوقت ذاته تتناقش السياسة نهاية وضع الوباء في نهاية
هذا الشهر .في هذا الوضع الصعب اجتمعت مجموعة األخصائين بالكيتا – كورونا مرة أخرى و تفاهموا على
اإلجراءات ضمن نطاق ماربورغ .نحن سعداء جدا أننا استطعنا تبادل التقيمات من مختلف التخصصات الطبية ( مديرية
الصحة ,علم الفيروسات ,قسم النظافة الصحية في المستشفيات) مع مسؤولي التمويل و مسؤولي الكيتا وأيضا مجلس األباء
و ممثلي المصالح المتلعقة بكم شاركوا في النقاش.
في هذه األثناء أصدرت حكومة والية هيسين مرسوم جديد للحماية من كورونا من خالله التدابير السارية تتكيَف مع
الوضع الحالي .في هذه الرسالة الموجهة لألهالي نلخص لكم أهم القوانين الجديدة التي اآلن ستكون سارية في الكيتا.
مجموعة األخصائين كانت متفقة على متابعة الحذر حاليا و تقليل تواصل األشخاص في الكيتا .لذلك سوف يتبع ( لنهاية
كانون األول لعام  )22العمل في مجموعات ثابتة وبعد ذلك تق َيم الوضع من جديد .الذي لم يتغير هو إمكانية االعتناء
باألطفال في مجموعات في الخارج و في األوقات اإلضافية( قبل وبعد أوقات العمل الرسمية).
مع هذه اإلجراء نريد قبل كل شيء إراحة حضرتكم و العائالت .نحن نريد في حال وجود حالة كورونا تفادي إغالق
المجموعات الكبيرة وبنفس الوقت تواجد الكثير من العائالت تحت الحجر الصحي .لتأمين الحد األقصى الممكن من أجل
الرعاية ال يزال يوجد عرض لمجموعات ثابتة مع تواصل واضح.
تحت شروط معينة تسطيع الكوادر التغير لمجموعة أخرى من أجل تخطي نقص الموظفين .بالرغم من أن قسم كبير من
العاملين في الكيتا تلقوا اللقاح
ننصحح الجميع بإلحاح استخدام اختبار االنتي جين السريع .العاملين في الكيتا الذين لم يتلقوا اللقاح يتوجب عليهم بموجب
المرسوم من مقاطعة هيسين فحص أنفساهم مرتين خالل األسبوع.
الوباء يطالب بالكثير من حضرتكم وكذلك من األطفال و العاملين في المرافق .حاليا موجة مرض صعبة قادمة (كريب ,
زكام ,معدة و أمعاء ,)...التي في أغلب المرافق تؤدي إلى الكثير من غياب العاملين .لذلك يتوجب على حضرتكم الت َكيف
مع الوضع الديناميكي في األسابيع القادمة .ربما يتوجب على المرافق تقصير أوقات العمل من أجل عمل المؤسسة.
أتمنى لحضرتكم أوقات هادئة و سالمة قبل وقت الميالد (الكريسميس) الذي يمنح الفرصة الجتماع العائالت في نطاق
أوسع نحن جمعيا لدينا الشوق لالجتماع و التواصل !
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