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Ailelerden - Sıkca Sorulan Sorular 

Sevgili veliler, mutlaka sizlerinde Korona hakkında bir çok sorularınız vardır. 

Bizlerde bu sorularınızı elimizden geldiğince cevaplamaya calışacağız.  

Çocuğumu ve diğerlerini korumanın en iyi yolu nedir? 

Lütfen dışarıdan geri döndüğünüzde ellerinizi iyice yıkayın. Öksürme ve 

aksırmada lütfen dirsek içini kullanın. Mesafenizi en az 2 metre tutun. Kendinizi 

hasta hissettiğinizde lütfen evde kalın ve hemen bir doktora başvurun. 

Burada Robert Koch Enstitüsü'nün önerilerine dayalı diğer öneriler bulabilirsiniz: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/  

Çocuğum risk altında mı? 

Çocuklar genelde Koronavirüs hastalığında ve belirtilerinde (ateş, öksürük, nefes 

darlığı) yetişkinlere nazaran daha az yakalanmaktadırlar. Fakat bu belirtiler 

olmadan da taşıyıcı olarak yetişkinlere bulaştırabilirler.                                                     

Daha fazla bilgi ve iletişim bilgileri bu sayfada bulunabilir: 

https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/corona-virus-information/  

Çocuğumun dışarıya cıkmasına izin verebilir miyim? 

Evet, hemde bu çok önemlidir! Zira kendi ailenizle dışarıya temiz hava almaya 

çıkabilirsiniz veya bisiklete binebilirsiniz. Aynı zamanda ormanda da yürüyüş 

yapabilirsiniz ve diğer insanlardan uzak durma imkanınızda vardır. Lütfen her gün 

çocuklarınız ile temiz hava almayı aksatmayınız! Sosyal mesafenizi diğer 

insanlardan koruyunuz!                                                                                                 

Şimdiki yasaklardan sakının: piknik, çocuk oyun alanları, arkadaşlarla bulusma, 

dışarda veya sokakta futbol oynamak. 

Evdeki can sıkıntısını nasıl önleyebilirim? 

Hemen hemen tüm aileler zor zamanlar geçiriyor. Yalnız değilsiniz! Gününüzü iyi 

planlayabilirisiniz. Sabahları okul için zaman ayırabilirsiniz, daha sonra biraz 

televizyona bakabilirsiniz, daha sonra odanızı toparlayıp beraber yemek 

yapabilirsiniz. Yemekden sonra ormanda ve ırmak kenarında gezebilirsiniz. Eve 

gelince boya işleri veya ip atlama yapabilirsiniz. Ayrıca kart oyunları ve karşılıklı 

sohbet edip akşama kadar vakit gecirebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar cep 

telefonlarından ve bilgisayar oyunlarından uzak durunuz! Bu sizi tatminsiz ve 

endişeli yapar.                                                                                                         

Ayrıca Minden belediyesinin bünyesinde „Stubenhocker“ çok iyi ipuçları ve 

öneriler bulabilirsiniz:  

https://www.minden.de/stadt_minden/de/Bildung,%20Kultur,%20Sport/Bildung/

Stubenhocker/  

Çocuk Koruma Derneği bir "veli stres telefonu" kurmuştur. Burada da değerli 

ipuçları ve öneriler alabilirsiniz: 

https://www.kinderschutzbund-nrw.de/  

 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/corona-virus-information/
https://www.minden.de/stadt_minden/de/Bildung,%20Kultur,%20Sport/Bildung/Stubenhocker/
https://www.minden.de/stadt_minden/de/Bildung,%20Kultur,%20Sport/Bildung/Stubenhocker/
https://www.kinderschutzbund-nrw.de/
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Aile içi şiddet durumunda ne yapabilirim? 

Acil durumlarda en önemli telefon numarası 110 polis. Daha başka yardim 

alınacak kurumlar. Örneğin:  

Kadınlar için yardım telefonu 0800 116 016 

Kederli ve üzüntülü 116 111 
Endişe telefonu 0571 807-15980 

 
Çocuğuma mevcut durumu nasıl açıklarım? 
 

Çocuklarımız durumdan çok endişeliler. Aşağıdaki internet sayfalarına 
bakabilirsiniz:  

 
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html veya 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw  
 

Buradaki sorular çocukların anlayacağı şekilde anlatılmıştır.  
 

Çocuğum büyükanne ve büyükbabasını ziyaret etmek istiyor. Sağlıklı 
olsak bile bunun şu anda mümkün olmadığını ona nasıl açıklarım? 
 

Yaşlı insanlar özellikle Koronavirüsü riski altındadır. Onlardan mesafeli durarak 
onları korumalıyız. Ne yazık ki, bu da kendi büyükanne ve büyükbabalar için de 

geçerlidir. Böyle durumlarda mümkünse telefonla internetten görüntülü veya 
mektupla, kartpostal ile gönüllerini almak, aile bütünlüğünü sağlamak gerekirse 
pasta, kek yaparak kapılarının önüne koyarak onları sevdiğimizi gösterebiliriz. 

 
Aile bireylerinden biri kendisini hasta hissederse ne yapılmalı? 

 
Ev doktoruna ve çocuk doktoruna telefonla basvurulabilir. Gerekli tavsiye ve 
önlemler hakkında sizi bilgilendirebilirler. Gerekirse, tavsiye için 116117 numaralı 

telefondan tıbbi servise başvurunuz. Johannes-Weßling-Klinikum bir Korona 
polikliniği kurmuştur. Soğuk algınlığı veya Korona hastalığınız varsa ambulansa 

başvurunuz. Alternatif olarak, aşağıdaki yerler de kullanılabilir: 
 

Minden-Lübbecke İlçe Sağlık Müdürlüğü: 

https://www.minden-luebbecke.de/Service/Gesundheit  

 
0571 807-0 

 
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin vatandaşlık bürosu:  
 

https://www.mt.de/lokales/minden/22713315_Informationen-zum-Corona-Virus-
Land-richtet-Hotline-ein.html  

 
0211 855-4774 (Pazartesi-Cuma, 08:00 Uhr -18:00 Uhr) 
 

 
 

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.minden-luebbecke.de/Service/Gesundheit
https://www.mt.de/lokales/minden/22713315_Informationen-zum-Corona-Virus-Land-richtet-Hotline-ein.html
https://www.mt.de/lokales/minden/22713315_Informationen-zum-Corona-Virus-Land-richtet-Hotline-ein.html
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Çocuğumun Korona korkusunu nasıl yok edebilirim? 

 
Tüm dünyada olduğu gibi Koronavirüs korkusu bir çok ülkede de hissedildi. Bir 

çok ülkenin durumu almanyadan çok daha fazla kötü durumdadır. Bizim 
çocuklarımızda bu durumda büyük güvene ihtiyacı vardır. Her gün yeni bilgilerle 
güvenlerini tekrar sağlamamız gereklidir. Bu durumda ailemi nasıl 

tasarlıyabilirim? Örneğin beraber güzel havalarda dışarı çıkarak beraber mutfakta 
yemek yaparak, aile birliğimizi daha çok percinleştiririz. Büyüklerimizi telefonla 

arıyarak ve onlara pastalar, börekler, kekler yaparak, ayrıca komşularımızın 
eksiklerini gidererek alışverişlerini yaparak yardımcı olabiliriz. Geleceğimize 
dönük planlarımızda günlük haberlerin ön plana alınması inancımızı daha çok 

geliştirerek bu zor durumlarda insanların çok ibadet etmesinin önemli olduğu ve 
korkunun kazanamadığı, bu kötü durumların geçici olacağı inancımızı 

kaybetmemiz gerektiğini bilmemiz lazımdır.  
 
 

Önemli telefon numaraları: 
 

Kederli ve üzüntülü 116 111 
 

Endişe telefonu 0571 807-15980 
 
Çocuklarınızın okullarındaki sosyal hizmet görevlileri de artık hizmetinizdedir. 

Telefon numarası okulun ana sayfasında bulunabilir veya 0571 89 651 numaralı 
telefondan irtibata geçilebilir. 


