22.03.2020 г.

Писмо до родителите № 3
Нови правила за организиране на грижите за
децата на работещите в критична
инфраструктура лица (ключови лица)
ВАЖЕН ПРИЗИВ
до всички родители,
които по силата на новите правила
имат право да ползват грижите за деца

За да се осигури за обществото функционирането на критичните
инфраструктури, правителство на федералната провинция реши, че всеки
човек, който работи в критична инфраструктура и може да предостави
удостоверение от работодателя за наложително присъствие, независимо от
семейната му ситуация, има индивидуално право на грижи за децата му в
детски заведения, ако грижата не може да бъде организирана отговорно по
друг начин в съответствие с препоръките на Института „Робърт Кох“.
Новите правила са в сила от 23.03.2020 г. и се отнасят за полагането на грижи
както в детските заведения, така и в домовете за дневни детски грижи.
Въпреки това апелираме към всички родители:
Поради съображения за защита от инфекции, ползването на
произтичащите от новите правила права трябва да бъде ограничено до
абсолютно необходимия минимум. Молим Ви да водите децата си в детските
заведения или в домовете за дневни детски грижи, само ако наистина не
можете да поемете грижата или ако грижата не може да бъде организирана
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отговорно по друг начин в съответствие с препоръките на Института „Робърт
Кох“.
Можете да допринесете за забавяне разпространението на коронавируса,
като се опитвате броят на децата в групите за обгрижване, да не надвишава
абсолютно необходимото. Моля вземете предвид, че рискът от заразяване
за Вашето дете и Вашето семейство се увеличава при всеки допълнителен
контакт извън семейството.
Молим Ви също така да помислите за здравето и благото на хората, полагащи
грижи в детските заведения и домовете за дневни детски грижи.
Призовава се цялото население да избягва социалните контакти, доколкото е
възможно. Молим да ни съдействате за това.
Провинция Северен Рейн- Вестфалия, Министерство на децата,
семейството, бежанците и интеграцията
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