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Informacje dla rodziców,
których dzieci zostają pod opieką w placówkach opieki dziennej lub w przedszkolach

Informacje
dla
świadczeniodawców,
kierownictwa oraz pracowników
placówek opieki dziennej oraz przedszkoli

Wdrożenie federalnego hamulca
bezpieczeństwa w Nadrenii Północnej-Westfalii
Wraz z wejściem w życie nowelizacji federalnej Ustawy o ochronie przed infekcjami,
tzw. federalny hamulec bezpieczeństwa obowiązuje również w Nadrenii PółnocnejWestfalii.
Od tego momentu w Nadrenii Północnej-Westfalii obowiązują następujące przepisy
dotyczące opieki dziennej nad dziećmi:


Gdy wskaźnik zachorowalności z siedmiu dni jest niższy niż 165 w mocy
pozostają aktualne zasady: regularny tryb pobytu w placówkach wszystkich
dzieci jest ograniczony, obowiązkowe jest oddzielenie grup, a opieka w
placówkach jest zredukowana w tygodniu o 10 godzin.



Gdy wskaźnik zachorowalności z siedmiu dni jest wyższy niż 165 w
powiecie lub samodzielnym mieście w trzech kolejnych dniach obowiązuje
zakaz opieki, w tym opieki w nagłych wypadkach wynikających z potrzeb, od
następnego dnia (tj. np. poniedziałek, wtorek, środa siedmiodniowy wskaźnik
zachorowalności powyżej 165; wdrożenie realizacji opieki koniecznej zgodnie z
planem

od

piątku).
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Rozporządzenia w sprawie opieki podczas pandemii koronawirusa takie jak
zasady higieny, obowiązek noszenia masek ochronnych, identyfikacji, a także
obowiązek oddzielenia grup oraz konieczne w tym przypadku skrócenie czasu
opieki w placówkach dziennych o 10 godzin tygodniowo. W przypadku
konieczności ochrony dziecka oraz w przypadkach trudnych, ryczałtowa
redukcja godzin nadal nie ma zastosowania, a zakres opieki określa Urząd ds.
Dzieci i Młodzieży.


Przejście z opieki w nagłych wypadkach wynikających z potrzeb na opiekę
ograniczoną, regularną opiekę następuje, gdy siedmiodniowy wskaźnik
zachorowalności spadnie poniżej 165 w ciągu kolejnych pięciu dni roboczych.

Następujące dzieci i rodziny są uprawnione do opieki w nagłych wypadkach
wynikających z potrzeb:


Dzieci, dla których pozostawanie w placówkach opieki jest konieczne ze
względu na ochronę dziecka. Tak jest w przypadku, gdy opieka jest wymagana
na podstawie decyzji sądu rodzinnego lub w ramach środków i planów ochrony
zgodnie z § 8a Księgi Ósmej Kodeksu Socjalnego, jak również w przypadku
dzieci, które uczęszczają do tych placówek zgodnie decyzją wynikającą z §§ 27
i nast. Księgi Ósmej Kodeksu Socjalnego (pomoc w wychowaniu).



Szczególnie trudne przypadki w porozumieniu z właściwym Urzędem ds. Dzieci
i Młodzieży.



Dzieci pozostające w stresującej sytuacji życiowej lub których sytuacji życiowej
mogą towarzyszyć zwiększone potrzeby oraz dzieci o szczególnych
indywidualnych potrzebach. Rodziny te są aktywnie zachęcane i zapraszane
przez placówki opieki dziennej.
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niepełnosprawności, które zostały uznane za takie przez instytucję świadczącą
pomoc integracyjną.


Dzieci w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki w szkole.



Dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w inny sposób, zwłaszcza jeśli
muszą wykonywać pracę zarobkową. Rodzice powinni korzystać z opieki nad
dzieckiem tylko wtedy, gdy nie można jej zapewnić w inny sposób. W przypadku
konieczności skorzystania z opieki, należy osobiście złożyć oświadczenie, że
konieczna jest opieka w nagłych wypadkach (wzór w załączeniu).

Oferta dla wszystkich dzieci, gdy potrzebna jest opieka w nagłych wypadkach
wynikających z potrzeb:
Placówki opieki dziennej i pracownicy placówek opieki dziennej powinni mieć regularny
kontakt (tj. co najmniej raz w tygodniu) ze wszystkimi dziećmi, które nie są objęte
opieką dzienną. Kontakt może odbywać się osobiście, z zachowaniem zasad
dotyczących odległości, telefonicznie, za pomocą połączenia wideo lub w innej formie.
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