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Informacion për prindërit,
të cilët çojnë fëmijët në qendrat e kujdesit ditor ose në kujdesin e dedikuar për fëmijë

Informacion për furnitorët, menaxhmentin,
personelin e
qendrave të kujdesit ditor dhe kujdesin e dedikuar të fëmijëve

Funksionim i rregullt që nga data 7 qershor
2021
Për shkak të zhvillimeve të fundit për sa i përket infeksionit dhe në funksion të
progresit të vaksinimit, kujdesi ditor në Nordrhein-Westfalen do të jetë normal në të
gjithë vendin nga data 7 qershor 2021.

Në funksionimin e rregullt, rregulloret ligjore të Kodit të Tetë Social (SGB VIII) dhe
Ligjit për Edukimin e Fëmijëve (KiBiz) janë përsëri plotësisht të vlefshme, d.m.th. të
gjithë fëmijët kanë një të drejtë të pakufizuar të kujdesit brenda fushës së rënë
dakord me kontratë, konceptet arsimore mund të zbatohen plotësisht, ndarja e
detyrueshme e grupit lidhës shfuqizohet. Masat e higjienës dhe mbrojtjes ndaj
infeksionit sipas rregullores së kujdesit kundër Korona virusit do të vazhdojnë të
zbatohen. Do të vazhdojë oferta vullnetare për testimin tek fëmijët, punonjësit, si dhe
për punëtorët e kujdesit ditor të fëmijëve.

Për t’ju përmbajtur procesit rajonal ose lokal të infektimit, autoritetet lokale mund të
hyjnë në veprimtari të rregullt të kufizuar brenda kornizës së një dekreti të
përgjithshëm.

Monitorohet gjithashtu shkalla e infeksionit në të gjithë vendin dhe efektet e tij tek
kujdesi për fëmijët. Nëse është e nevojshme, do të ketë një kthim mbarëkombëtar tek
veprimtaritë e kufizuara.

Rregullorja e masave frenuese të emergjencës federale do të vazhdojë të zbatohet,
d.m.th. mbi një incidencë shtatë ditore prej 165 në tre ditë rresht, duke filluar nga dita
pasardhëse, do të zbatohet kujdesi urgjent i bazuar tek nevojat sipas informacionit
zyrtar të 22 Prillit 2021.
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