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Информация за родители
за чиито деца се полагат грижи в дневни детски заведения или центрове

Информация за носителите, ръководството,
персонала
на дневните детски заведения и центрове

Изпълнение на Федералното аварийно
спиране в Нордрайн-Вестфален
С влизането в сила на изменението на Федералния германски закон за
инфекциозна защита т.нар. Федерално аварийно спиране се прилага и в
Нордрайн-Вестфален.
От този момент нататък, за дневните детски заведения в Нордрайн-Вестфален
се отнася следното:


При седемдневна заболеваемост под 165 остава валиден настоящия
регламент:

ограничена

нормална

работа

при

всички

деца

със

задължително групово разделение и в съответствие с това намалено с 10
часа време за полагане на грижи в дневните детски заведения.



От седемдневна заболеваемост в размер на 165 в определен окръг или
град без принадлежност към определен окръг в три последователни дни,
от по-следващия ден се прилага забрана за полагане на грижи с насочено
спрямо нуждите полагане на спешни грижи (т.е. напр. понеделник, вторник,
сряда седемдневна заболеваемост над 165; прилагане на спешни грижи
по план от петък). За спешните грижи приложението на Наредбата за
полагане на грижи при Корона относно хигиената, задължението за носене
на маска и обратното проследяване остава обвързваща при прилагането
на групово разделение и необходимото за целта намаляване на часовете
с 10 часа седмично в дневните детски заведения. В случаите на закрила
на детето и в по-трудни случаи фиксирането на намаления брой часове не
остава приложимо и обхватът на грижите продължава да се определя от
Службата за социално подпомагане на младежта.



Връщане от ориентирано към нуждите полагане на спешни грижи към
ограничена нормална работа се извършва, когато седемдневната
заболеваемост в пет последователни работни дни отново е под 165.

Следните деца и семейства имат право на полагане на спешни грижи,
ориентирани към нуждите:


Деца, които трябва да посещават център за грижи по причини, свързани
със закрилата на детето. Такива са случаите, когато посещението на
дневното детско заведение е необходимо в резултат на решение на
семейния съд или като част от мерките и плановете за закрила съгласно §
8а от Осма книга на социалния кодекс, както и за деца, ползващи се от
такива грижи в резултат на решение съгласно §§ 27 и сл. от Осма книга на
социалния кодекс (помощ при възпитание).



Специални трудни случаи - при консултация с отговорната Служба за
социално подпомагане на младежта.



Деца в затруднени житейски ситуации или чиято житейска ситуация може
да бъде придружена от повишени нужди и които имат специални
индивидуални нужди. Към тези семейства се подхожда активно и им се
изпращат покани от дневните детски заведения.



Деца с увреждания и деца, изложени на риск от значителна инвалидност,
за които това е установено от носител на подкрепа за интеграция.



Деца в последната година преди постъпване в училище.



Деца, чиито родители не могат да предоставят грижи по никакъв друг
начин, особено когато това е свързано с изпълнение на трудовите им
задължения. Родителите следва да се възползват от грижите за деца
само, ако грижите не могат да бъдат предоставяни по друг начин. В случай
на възползване от предоставяните грижи следва да се представи лична
декларация за необходимостта от спешни грижи (приложен е образец).

Предложения за всички деца по време на полагане на спешни грижи,
насочено спрямо нуждите:
Всички деца, които не посещават дневни детски центрове, трябва да се свързват
редовно (т.е. поне веднъж седмично) с дневните детски заведения и техния
персонал. Контактът може да се осъществи лично, в съответствие с правилата
за спазване на разстояние, по телефона, чрез видеовръзка или други формати.
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