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KIRSTEN DINNEBIER

عضو شورای شهر
پایان سال پاندمی
والدین و سرپرستان عزیز،
تعداد مبتالیان جدید به ویروس کرونا باردیگر در حال افزایش است .در عین حال ،سیاستمداران درباره پایان وضعیت
همه گیری (پاندمی) در پایان ماه جاری صحبت می کنند .در این شرایط سخت ،گروه تخصصی کیتا/کرونا بار دیگر
گرد هم آمدند و در مورد اقدامات بعدی در شهر ماربورگ به توافق رسیدند .ما بسیار خرسندیم که می توانیم ارزیابی
های رشته های مختلف پزشکی (بخش بهداشت عمومی ،ویروس شناسی ،بهداشت بیمارستان) را با نمایندگان و مدیران
مهدکودک به بحث و مبادله بگذاریم و شورای والدین نیز به نمایندگی از عالیق و نظرات شما در این بحث ها مشارکت
دارد.
در این میان ،دولت ایالت هسن نیز دستور جدیدی به منظور مراقبت دربرابر کرونا صادر کرده و مقررات قبلی خود
را با شرایط فعلی تطبیق داده است .در این نامه به والدین ،مهم ترین قوانین جدید را که اکنون در مهدکودک ها اعمال
می شود ،برای شما خالصه می کنیم .گروه کارشناسی موافقت کردند که در حال حاضر به منظور رعایت جوانب
احتیاط تعداد افراد در معرض تماس را در مهدکودک ها کاهش دهند .بنابراین ،این شرایط (تا پایان  22ژانویه) در گروه
های ثابت ادامه خواهد داشت و سپس وضعیت موجود مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت .با این حال ،هنوز امکان
مراقبت از کودکان در گروه های مختلف در ساعات خلوت تر و بیرون وجود دارد.
با این اقدامات ما می خواهیم بیش از همه برای شما خانواده ها ایجاد آرامش کنیم .ما می خواهیم از بسته شدن گروه
های بزرگتر در صورت ابتال به کرونا و به دنبال آن قرنطینه همزمان بسیاری از خانواده ها جلوگیری کنیم .برای اینکه
اطمینان حاصل کنیم که بهترین امکانات مراقبتی در جریان هستند ،هنوز به گروه های ثابت با امکان برقراری و
رهیابی تماس نیاز است .تحت شرایط خاصی می توان نیروی متخصص را به گروه دیگری جا به جا کرد تا کمبود
پرسنل برطرف شود .علیرغم اینکه اکثر کارکنان مهدکودک ها واکسینه شده اند ،ما اکیدا ً توصیه می کنیم که همه از
تست های سریع استفاده کنند .طبق مقررات جدید ایالت هسن ،پرسنل واکسینه نشده اکنون موظفند هفته ای دو بار تست
بدهند.
پاندمی(همهگیری) ،از شما  -و همچنین از بچهها و کارمندان موسسات توانایی زیادی میطلبد .در حال حاضر موجی
از بیماری ها (آنفوالنزا ،سرماخوردگی ،گوارشی )...در اکثر مراکز منجر به غیبت تعداد زیادی از کارکنان شده است.
بنابراین ،شما باید برای یک وضعیت در حال تغییر در چند هفته آینده آماده باشید :ممکن است ساعت بازگشایی
موسسات کوتاهتر شود تا امکان فعالیت وجود داشته باشد .برای شما ایام آرامی قبل از کریسمس آرزو میکنم که در آن
امکان مالقات های خانوادگی در گروه های بزرگتر وجود داشته باشد -همه ما مشتاق برقراری تماس و ایجاد ارتباط
هستیم!
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