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Ücretsiz kaza sigortası güvencesi
Sayın veliler,
Çocuğunuz şimdi yuvaya başladı. Böylece
ilginç bir sürece adım atılmış oldu.
Çocuğunuz, tanımadığı bir gruba alışmayı
öğrenecek, bakıcıların da yardımıyla kâh
oyunlar kâh şarkılarla çeşitli yeni olgularla
temas edecektir.
Unfallkasse Berlin, başkentin yasal olarak
öngörülen kaza sigortası kurumu olarak,
çocuğunuzun bu adımlarına refakat eder.
Çocuğunuz, Kita’da bulunduğu süre
içerisinde, oraya giderken ve oradan
evine dönerken kazalara karşı sigortalıdır.
Çocuğunuzun sigortalı olması için siz
anne ve babaların bize başvurmanıza da
herhangi bir ödemeye de gerek yoktur. Söz
konusu sigortanın ücretlerini Berlin Eyaleti
üstlenmektedir.

Görevlerimiz arasında, aynı zamanda
çocuklarınızın sağlığını korumak da
bulunur. Özellikle küçük çocuklar bu
bağlamda özel bir ilgi gerektirir. Zira
ilerideki davranışlarının temelleri bu yaşta
atılmaktadır. Yavrunuz daha küçükten
olabildiğince çok hareket etmeye teşvik
edildiğinde, bu büyük olasılıkla ileride de
aşırı şişmanlığı önleyici bir alışkanlık olarak
kalacak, daha hareketli olması da kaza
olasılıklarını azaltacaktır.
Çocuğunuzun güvenli ve olumlu bir
başlangıç yapmasına yardım edebilmenizde
size destek olmak üzere, en önemli olan
bilgileri bu kitapçıkta topladık.
Unfallkasse Berlin

Unfallkasse Berlin, başkentte Kita’ya devam
eden çocukları sigorta eden kanunen
öngörülen kaza sigortasının kuruluşudur.
Çocukların sigortalı oldukları alan, mekan
ve zamanlar:
• kreş, çocuk yuvası, Kita’da bulundukları
süre boyunca;

Sigortalı olunmayan alanlar:
• “Frühförderstelle” veya “Förderstelle”
kuruluşlarında (engelli çocukların
bakımının yapıldığı kuruluşlar);
• çocuk bakım evleri ve yetiştirme
yurtlarında (Kinder-Wohnpflegeheim);

• Kita tarafından organize edilen gezi,
ziyaret ve eğlenceler esnasında;
• ev ve Kita arasındaki dolaysız yollarda
veya Kita’nın organize ettiği etkinliğin
bulunduğu yerden Kita’ya veya eve
giderken. Bu yollarda hangi trafik aracının
kullanıldığının hiçbir önemi yoktur.
Çocuğun kazaya kendisinin neden olmuş
olması da kaza sigorta güvencesini
etkilemez.
Dies ist eine Übersetzung der Broschüre „Sicher und gesund in der Kita“
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Kaza durumunda yapılacak şeyler:

Hizmetlerimiz: uygun görülen tüm yöntemleri
kullanarak tedavi etme anlayışımız

• Kazanın çocuğun Kita’da bulunduğu
sırada meydana gelmiş olması halinde,
kuruluşun idaresi gerekeni yapacaktır.
Kaza Sigortaları Kurumu kazadan sonra
bir kaza raporu ile bilgilendirilir ve Kita’da
meydana gelmiş kazadan sonraki tedaviyi
üstlenir.

Unfallkasse Berlin, özel önlemler ve
donanımlar kullanarak olabildiğince erken
ve etkili bir tedavinin gerçekleştirilmesini
sağlar. Tedaviler, zaman açısından herhangi
bir sınırlamaya tabi tutulmaz ve özellikle
doktor veya diş doktoru tedavisini veya
hastanedeki tedavileri kapsar. Ayrıca
hizmetlerimiz arasında gerekli taşıma
ve yol masrafları, ilaçların ve diğer
tedavi araçlarının sağlanması, protezler
ve yardımcı diğer araçlar ile bakımın
sağlanması da bulunur.

• Kaza, Kita’ya giderken veya oradan
eve dönerken olmuşsa veya Kita’da
olmuş bir kazadan dolayı ancak öğleden
sonra doktora başvurulmuşsa, anne
ve baba olarak Kita’yı sizin haberdar
etmeniz gerekir. Gerekli olması halinde,
masrafları kurumumuz üstlenir, zira
hastalık sigortanız bu gibi durumlarda
muhatabınız değildir.
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Kita’da meydana gelmiş küçük bir
kazanın, kurumun “İlk Yardım Defteri”ne
kaydedilmesini sağlamalısınız. Kazadan
sonra bir doktora gidilmesi gereken
durumlarda bu önem arz eder.

Bir rica:
Özellikle hafif yaralanan bir çocuğun
hekime götürülmesi gerektiğinde,
kurumlardan bu işi ticari taksiyle
yapmalarını, itfaiyeyi çağırmamalarını
rica ediyoruz. Ambulanslar tehlikeli
yaraları olan hastalar için her zaman
hazır bulunmalıdır. Bu uygulamada
anlayışlı ve destek olacağınızı umuyoruz.

Okul ve meslek bağlamında özel yardımlar:
Ağır kazalar söz konusu olduğu durumlarda,
yaralanan çocuğa ileride yeteneğine uygun
okul ve meslek eğitimini sağlayabilmek
amacıyla gereken tüm pedagojik yardım
önlemleri alınır.
Emeklilik:
Çocuk, bir kazadan dolayı kalıcı bir sağlık
sorunuyla karşılaştığında, bir emeklilik
ödemesinin mümkün olup olmadığı da
incelenir.

Dikkat: Özel doktor masrafları karşılanmaz.
Tıbbi hizmeti verenler, faturalarını doğrudan
Unfallkasse’ye yöneltmekle yükümlüdür.
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Neler yapabilirsiniz:
çocuklar bol bol hareket etmelidir
Önlem:
En iyisi, kazanın hiç olmamasını sağlamaktır. Berlin’deki Kita’larda çocukların
sağlığını korumak ve kazaları önlemek
de görevlerimiz arasında bulunuyor.
Unfallkasse bu amaçla, destek ve
yardımlarıyla bu kuruluşların yanında
yer alır. Kazaları azaltmak için birçok
etkinliği başlatıyor ve yürütüyor, birçoğunu
da destekliyoruz. Bu girişimlerde sizin
desteğinizi de umuyoruz.

Zira, ebeveyn olarak çocuğunuzun
sağlığının korunmasını önemli ölçüde
etkileyecek olan sizlersiniz.

Aşırı şişmanlığın bir nedeni de
hareketsizliktir. Çocuklar doğal olarak
hareket etmeye yatkındırlar, bunu isterler;
bu isteği mutlaka desteklemelisiniz.
Çocuğun genetik gelişme planı harekete
dayanmaktadır. Küçük yaşından itibaren
hareket etmeden devamlı evde oturan
çocuğun bedeninde gelişme noksanlıkları
oluşması olasıdır.
Çoğu okul öncesi yaştaki çocuğun artık
geri geri yürüyemediği veya tek ayak
üstünde zıplayamadığı gözlemlenmekte.
Söz konusu bu noksanlıklar çocuğun
zihinsel gelişmesini de olumsuz olarak
etkilemektedir. Çeşitli becerilerin
kazanılmasını kolaylaştıran egzersizler,
çocuğun örneğin matematiksel verimliliğini
de olumlu etkiler. Geri geri yürüyemeyen bir
çocuk ileriye dönük düşünmekte de zorluk
çekecektir.
Birçok yetişkin, bedenlerinin hatalı
duruşundan yakınmaktadır. Çocuğunuzda
bu gibi hataların oluşmaması için, çocuğu
hareket etmeye teşvik edebilirsiniz.
Hareket, iskelet kasları sistemini geliştirir,
dolayısıyla ileride çocuğun bedeninin hatalı
duruşu önlenmiş olur.
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Çocuğunuzla birlikte oyun parkına gidiniz,
koşmayı gerektiren oyunlar oynayınız,
birlikte doğada bisiklet turları yapınız
(çocuğun, mutlaka yaya yolunda gitmesine,
kendiniz arkasından giderek onu sürekli
kollamaya özen gösteriniz), düzenli
yüzmeye gidiniz veya çocuğu bir jimnastik
kursuna gönderiniz – hareketin çocuk için
ne kadar önemli olduğunu hiçbir zaman
göz ardı etmeyiniz! Zira olabildiğince çok
hareket etmek, hareket esnasında kendini
daha emin hissetmeyi sağlar – kazaların
önlenmesi için de bu çok büyük bir
avantajdır.
Çocuğunuzla birlikte araba ile değil de
Kita’ya yürüyerek gitmeniz bile akılcı bir
ilk adımdır. Böylece çocuğunuz ileride tek
başına okula giderken de daha güvenli
hareket edecektir.
Çocuğunuza rahat giysiler giydirerek
de çocuğun hareket serbestliğini
sağlayabilirsiniz. Giysilerin rahat, dayanıklı
ve kötü havaya karşı koruyan cinsten
olmaları gerektir. Zira giysilerdeki çamur
lekeleri azar nedeni değil, çocuğunuzun
dışarıda zevkle ve rahatça hareket ettiğinin
delilidir.
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Tehlikeli giysiler
Berlin’de bir süre önce iki Kita çocuğu,
ceketlerindeki kordonların oynadıkları
araçlara takılmaları sonucu öldü. Çocukların
giysilerine kurban gitmelerini önlemek için,
hep birlikte çocuk giysilerinde bulunan
tehlikeli boncukların ve kordon veya
kurdelelerinde düğümlerin olmamasına
dikkat etmemiz gerek.
Unfallkasse Berlin, Kita bakıcılarına,
çocukların yalnızca boyun kısmında kordon

bulunmayan giysilerle oyun araçlarında
oynamalarına izin vermeleri hakkında
talimat vermiş bulunmaktadır. Çocuk giysi
üreticileri ve satıcıları ise 146 bedene kadar
olan giysilerde kurdele ve kordonlardan
vazgeçmeye karar vermişlerdir. Ancak
çocuklar, sözü konusu bu anlaşmanın
yürürlüğe girmesinden önce alınan giysileri
hâlâ giymektedir.

Tavsiye:
• Çocuğunuzun sahip olduğu veya ikinci
elden satın aldığınız giysilerde bulunan
kurdele ve kordonları mutlaka kesip atın.
• Bunların yerine cırtbant ve çıtçıt kullanın.
• Şayet kordonlardan vazgeçmek
istemiyorsanız giysilerde bir “kopma
noktası” oluşturun. Bunun için kordonu
giysiden çıkarın, ortadan kesin, bir iki
iğne batımı dikişle yeniden dikin ve
giysiye geçirin. Zorlandığı durumda
kordon dikilen yerden kopacaktır.
Kordonun uçlarının her iki tarafta en fazla
sekiz santimetre uzunluğunda dışarıya
sarkmasına da ayrıca özen gösterin.
• Etek ve bel bölgelerinde sallanan kurdele
ve kordonlar da tehlikeli olabilir, zira,
kapanan tramvay, metro ve otobüs
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kapılarına, yürüyen merdivenlere
takılabilirler.
• Uzun atkıların uçları daima giysilerin
içine sokulmalıdır.
• Küpeler de hareketli oyunlarda bir yere
takılıp ağır yaralanmalara sebep olabilir.
• Yağmurlukları daima açık ve göze çarpıcı
renklerden seçin ki, çocuğunuz görünsün!
Yağmurda, siste ve karanlıkta göze çarpıcı
giysiler giyen çocuğunuz araba sürücüleri
ve trafiğe iştirak eden diğer kişiler
tarafından kolayca görülür.
• Çocuğunuzun giysilerine ilave olarak
“Blinkie” veya kedigözü diye anılan
plastik reflektörlerden takın. Çocuğunuz
bu yansıtıcıları taktığında yoldaki
emniyeti daha da artacaktır.
9
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Sağlıklı beslenme: çocuğun beslenmesi
çok çeşitli olsun

Berlin’de yaşayan, okul öncesi yaşındaki
çocukların yüzde altıdan fazlasının aşırı
şişman olduğu gözlemlenmektedir.
Şişman çocuklarla sık sık incitici şekilde
alay edilmekte, üstelik daha çocuk
yaşta bedenlerinde sağlık bakımından
risk faktörleri oluşmaktadır. Çocuğun
beslenmesinin daha küçük yaştan itibaren
sağlıklı olması, büyük önem taşımaktadır.
Sağlıklı çocuklar yetişkinlerin yediği yararlı
olan her şeyi yiyebilir. İşte bu nedenle,
ebeveynler kendi beslenmelerine dikkat
etmelidir; zira çocuklarına en iyi örnek
anne-babadır ve çocuklarının eğilimlerini
onlar etkiler. Sağlıklı ve bilinçli beslenme,
birlikte, huzur ve sevecen bir atmosfer
içerisinde yenilen yemekler küçükler –aynı
zaman büyükler için de– vazgeçilmezdir.
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Günümüzde gıda maddeleri o kadar çeşitli
ki, çocuğun merakını çekerek seveceği
mutlaka bir sürü yiyecek vardır. Özel çocuk
besinlerinin alınması gerekli değildir.
Beslenmede belirli bir çerçeve içerisinde
çocukların isteklerine uymak da yanlış
değildir. Ancak sağlıklı beslenme daima
bol çeşit içermelidir. Yemekler, imkân varsa
taze besin maddelerinden pişirilmeli ve sık
sık pişirilmemiş sebze ve meyve içermelidir.
Sağlıklı beslenmenin temeli nebati
yiyeceklerdir – yani hububat maddeleri,
örneğin ekmek (ekmeğin en az yarısının tam
buğday ve çavdar unundan yapılmış olması
tavsiye edilir), pirinç ve makarna, meyve ve
sebze. Bunlardan günde en az beş kere bol
bol yenmelidir. Buna ilave olarak süt (en
fazla %1,5 yağ içermesine dikkat edilmeli),
yağı az olan peynirler, Quark ve yoğurt
yenmesini tavsiye ederiz. Et çeşitleri de

iyidir, fakat etlerin yağsız olmasına dikkat
edilmelidir.

Tabi ki, kesinlikle içilmeyecek bir şey ise
mutlaka alkoldür.

Gerçi dikkatinizi, her gün et yemenin
sağlıklı beslenme bakımından gerekli
olmadığı gerçeğine de çekmek isteriz.
Yavrunuzun bunlardan ne kadar yemesi
gerektiği ise yaşına, bünye yapısına ve ne
kadar hareket ettiğine bağlıdır. Çocuk ne
kadar fazla zıplayıp koşarsa, bu hem kemik
gelişmesi hem de kilosu açısından o kadar
iyidir.

Vücudun yağa ihtiyacı vardır, ama çok az
miktarda ve mümkün olduğu kadar nebati
yağ kullanın. Beyaz şeker ise fazla ve gerekli
olmayan kalori içermektedir. Hazır aldığınız
yiyecek ve ürünlerde içinde bulunan
maddelerinin yazıldığı listeye bakarak
“Zucker” (şeker), “Glukose” (glukoz)
“Fruktose” (meyve şekeri) veya “Maltose”
(maltoz) bulunup bulunmadığına bakın
ve yiyeceklerde bu maddeler bulunuyorsa
onları almayın. Dengeli bir beslenmede,
bir günde alınan kalorilerin yüzde onunun
şeker ve yağ içeren tatlılardan alınmasında
bir sakınca yoktur. Ve ayrıca: Yemek hiçbir
durumda ceza veya mükâfat aracı olarak
kullanılmamalıdır.

Çocukların bol bol içmeleri çok önemlidir:
Su, şekersiz bitki ve meyve çayları, su
katılmış çeşitli meyve suları faydalıdır.
Limonata ve kafein içeren meşrubatları
(örneğin kahve ve kola, yeşil ve siyah çay
ve “Eistee”) ise tavsiye edilmemektedir.
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