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Sevgili Veliler, 

Bu bildiri ile sizlere çocuklarınızın okullarında / Kreşlerinde / Krippe 
lerinde korona virüsün nasıl ele alındığına dayir bilgi vermek istiyoruz. 
Çocuklar ve Gençler Korona virüsünün bulaşma Riskini taşıyan gruplara 
dahil değil. 
Eğer Bremerhaven da Korona virüs salgını olacak olursa, Sağık 
Bakanlığının onayı ile sizlere zamanında bilgi ve gerekli talimatları 
vereceğimizden emin olabilirsiniz. 
 

Korona Virüsü aynı normal Grip gibi bulaşıyor. Bulaşmaması için aynı 
temizlik önlemleri geçerlidir. Lütfen bu önlemleri evlerinizde çocuklarına 
öğretin ve kendinizde uygulayın. 

Sağlık Bakanlığı bu konuyla bağlantılı belirtmek istediği solunum yolları 
infeksiyonlarının bulaşmaması için , doğru öksürme ve hapşurma, doğru 
el temizliği ve hastalık belirtileri olan insanlardan yaklaşık 1-2 metre 
mesafede durma. Eğer Sağlık Bakanlığı gerek duyarsa buna benzer 
tedbirlerde alınacak.  Bu konu ile ilgili güncel gelişmeleri  
www.bremerhaven.de yada  Robert-Koch Instituts internet sayfasında, 
www.rki.de bulabilirsiniz. Eğer kişisel olarak bu hastalığa kapıldığınızı 
düşünüyorsanız ya ev doktorunuzla bağlantıya geçin yada 115 arayın. 

 

Sağlık Bakanlığının önerdiği bir diğer nokta ise bağışıklık sistemi zayıf 
olan ve farklı hastalıkları olan kişilerin Gripli olan kişilerle aynı ortamda 
bulunmamaları.Bunun dışında belirtmek istediği Tıbbi ve profesyonel 
görüşlere göre, korunma amaçlı takılan maskeler ve aynı şekilde 
dezenfektanlar günlük yaşamda çok gerekli değil. Bu kişisel korunma 
durumu Tıbbi ihtiyaç anında gerekli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezernat IV 

Öffnungszeiten: 

Mo. bis Do. 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Stadthaus 1, 2. OG, Zi. 231 

Auskunft erteilt: 

Herr Frost 

Tel.: 0471 590 2203 

Fax: 0471 590 2090 

e-mail: Michael.Frost 
@magistrat.bremerhaven.de 

Datum:  

Postanschrift: 
Postfach 21 03 60 
27524 Bremerhaven 

Hausanschrift: 
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42 
27576 Bremerhaven  

Stadthaus 1 (Haupteingang,  
Stresemannstraße)   o d e r   
Hochhaus (ausgewiesene PKW-
Stellplätze) 

Internet: www.bremerhaven.de 

Konto der Stadtkasse: 
Weser-Elbe Sparkasse  
IBAN:  DE98 2925 0000 0001 1000 09 
BIC:  BRLADE21BRS 
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Temennimiz sizlere bu mevcut durumu güvenli bir şekilde ele aldığımızı 
göstermek. Çocuklarınızın sağlığı bizler için çok önemli.Gerektiğinde hızlı 
bir şekilde hareket edebilmek için Şehirin tüm kurumları karşılıklı bilgi 
akışı içinde ve birbirlerine danışarak hareket ediyorlar. Ayrıca konuyla 
ilgili tüm değişiklikler değerlendiriliyor. 

Saygılarla 

 

Michael Frost 
Stadtrat für Schule, Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

 


