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Εφαρμογή του ομοσπονδιακού φρένου
έκτακτης ανάγκης στην Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία
Με την εφαρμογή της τροποποίησης του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία
από τις λοιμώξεις, το λεγόμενο ομοσπονδιακό φρένο έκτακτης ανάγκης ισχύει και
για την Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.
Για τους παιδικούς σταθμούς στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ισχύουν εφεξής τα
ακόλουθα:
 Με λιγότερα από 165 κρούσματα σε μία περίοδο εφτά ημερών, ο
υπάρχων κανονισμός συνεχίζει να ισχύει: Περιορισμένη τακτική λειτουργία για

όλα τα παιδιά με υποχρεωτικό διαχωρισμό σε ομάδες και με χρόνο
περίθαλψης μειωμένο κατά 10 ώρες την εβδομάδα σε ημερήσιους παιδικούς
σταθμούς.
 Με περισσότερα από 165 κρούσματα σε μία περίοδο εφτά ημερών σε
έναν νομό ή μία ανεξάρτητη πόλη κατά τρεις συνεχόμενες ημέρες, ισχύει από
την μεθεπόμενη ημέρα απαγόρευση της περίθαλψης, με περίθαλψη έκτακτης
ανάγκης βάσει των αναγκών (δηλ., Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη περισσότερα από
165 κρούσματα σε περίοδο εφτά ημερών, εφαρμογή της περίθαλψης έκτακτης
ανάγκης βάσει προγραμματισμού από την Παρασκευή). Στην περίθαλψη
έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα του κανονισμού
περίθαλψης για τον κορωνοϊό αναφορικά με την υγιεινή, την χρήση μάσκας και
την ιχνηλάτηση, την υποχρεωτική εφαρμογή του διαχωρισμού σε ομάδες και
την απαραίτητη μείωση των ωρών κατά 10 ώρες την εβδομάδα στους
ημερήσιους παιδικούς σταθμούς. Σε περιπτώσεις προστασίας παιδιών και σε
δύσκολες περιπτώσεις δεν ισχύει η κατ᾿ αποκοπή μείωση των ωρών και το
εύρος της περίθαλψης θα συνεχίσει να καθορίζεται από την υπηρεσία
πρόνοιας νέων.
 Επιστροφή από την περίθαλψη έκτακτης ανάγκης βάσει των αναγκών
στην περιορισμένη τακτική λειτουργία συμβαίνει, όταν τα κρούσματα σε
μία περίοδο εφτά ημερών σε πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες πέσουν
ξανά κάτω από τα 165.
Δικαιούχοι περίθαλψης έκτακτης ανάγκης βάσει των αναγκών είναι τα ακόλουθα
παιδιά και οικογένειες:
 Παιδιά, για τα οποία η επίσκεψη σε κέντρα περίθαλψης είναι απαραίτητη για
λόγους προστασίας των παιδιών. Αυτό συμβαίνει, εάν απαιτείται επίσκεψη σε
ημερήσιους παιδικούς σταθμούς ως αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης ή στο
πλαίσιο μέτρων και σχεδίων προστασίας σύμφωνα με την § 8α του Όγδοου
Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, καθώς και παιδιά που επωφελούνται από τα
κέντρα περίθαλψης ως αποτέλεσμα απόφασης σύμφωνα με τις §§ 27 κ.ε. του
Όγδοου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα (βοήθεια στην εκπαίδευση).

 Ειδικές δύσκολες περιπτώσεις σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία
πρόνοιας νέων.
 Παιδιά με επιβαρυμένες βιοτικές συνθήκες ή/και παιδιά, των οποίων η
κατάσταση της ζωής μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη ανάγκη και έχουν
ειδική ατομική ανάγκη. Αυτές οι οικογένειες ειδοποιούνται και προσκαλούνται
άμεσα από τα ημερήσια κέντρα περίθαλψης παιδιών.
 Παιδιά με αναπηρία και παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο σημαντικών
αναπηριών και για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί αυτό από έναν φορέα βοήθειας
ένταξης.
 Παιδιά στο τελευταίο έτος πριν την εισαγωγή στο σχολείο.
 Παιδιά, οι γονείς των οποίων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν περίθαλψη με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ιδίως εάν πρέπει να συνεχίσουν την εργασία τους.
Οι γονείς πρέπει να κάνουν χρήση της περίθαλψης των παιδιών τους, μόνον
εάν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί περίθαλψη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε
περίπτωση που γίνει χρήση της περίθαλψης, πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη
δήλωση ότι απαιτείται περίθαλψη έκτακτης ανάγκης (επισυνάπτεται δείγμα).
Προσφορές για όλα τα παιδιά σε περιόδους περίθαλψης έκτακτης ανάγκης
βάσει των αναγκών:
Οι ημερήσιοι παιδικοί σταθμοί και τα ημερήσια κέντρα παιδικής μέριμνας πρέπει να
επικοινωνούν τακτικά με όλα τα παιδιά που δεν έρχονται σε ημερήσια κέντρα
περίθαλψης παιδιών (δηλ. τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα). Η επαφή μπορεί να
γίνει αυτοπροσώπως, τηρώντας τους κανόνες απόστασης, μέσω τηλεφώνου, βίντεο
ή άλλων μορφών.
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