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Informații pentru părinții
ai căror copii beneficiază de asistență în grădinițe sau în creșe

Informații pentru coordonatorii, structurile de
conducere, personalul
din cadrul grădinițe și al creșelor

Punerea în aplicare a frânei de urgență
aplicabile la nivel federal în Renania de NordWestfalia
Prin intrarea în vigoare a modificării Legii federale cu privire la protecția împotriva
infecțiilor, așa-numita frână de urgență aplicabilă la nivel federal este valabilă și
pentru Renania de Nord-Westfalia.
Pentru activitatea de centrelor de zi în Renania de Nord-Westfalia se aplică
următoarele reglementări începând cu această dată:


Sub incidența la un interval de șapte zile de 165 se aplică reglementarea
actuală în continuare: activitatea curentă limitată pentru toți copiii cu separare

obligatorie în grupe și un interval de îngrijire și asistență redus în acest scop cu
10 ore săptămânal în cadrul grădinițelor.


Începând cu o incidență la un interval de șapte zile de 165 într-un district
sau un district urban în trei zile succesive se aplică începând cu cea de-a doua
zi o interdicție de acordare a asistenței cu asistență și îngrijire de urgență în
funcție de necesități (ceea ce înseamnă de exemplu luni, marți, miercuri
incidența la interval de șapte zile peste 165; punerea în aplicare a măsurilor de
îngrijire și supraveghere în regim de urgență conform planificărilor începând de
vineri). În cadrul măsurilor de îngrijire și supraveghere în regim de urgență sunt
aplicabile în continuare cerințele definite prin Regulamentul privind acordarea
de măsuri de îngrijire și asistență în contextul pandemiei de Coronavirus cu
privire la igienă, obligativitatea de purtare a măștilor și posibilitatea de verificare
a obligației de punere în aplicare a cerinței privind separarea pe grupe și
reducerea necesară în acest scop a numărului de ore cu 10 ore săptămânal în
cadrul grădinițelor. În cazurile necesare din considerente impuse de protecția
copiilor și în situațiile de dificultate nu se aplică reducerea forfetară a numărului
de ore, iar volumul activităților de îngrijire este determinat în continuare de către
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.



O revenirea de la regimul de acordare a serviciilor de îngrijire și asistență
în regim de urgență, orientate în funcție de necesități la funcționarea
curentă restricționată are loc în situația în care incidența calculată pentru un
interval de șapte zile scade din nou sub 165 în cinci zile lucrătoare succesive.

Pot beneficia de asistență în regim de urgență, adaptată în funcție de necesar,
următorii copii și următoarele familii:


Copiii pentru care valorificarea ofertei de asistență este justificată de motive
justificative de protecția copilului. Această situație este întâlnită în măsura în
care frecventarea centrelor de zi este necesară ca o consecință a hotărârii
pronunțate de către instanța de dreptul familiei sau în cadrul măsurilor și al
planurilor de protecție în sensul prevederilor din articolul 8a din partea a opta a
Codului Social, precum și în cazul copiilor care valorifică aceste oferte ca
urmare a unei decizii pronunțate în temeiul prevederilor din articolul 27 și

următoarele din partea a opta a Codului Social (măsuri de asistență în domeniul
educațional).


Situațiile de dificultate specială, în acord cu Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecție a Copilului competentă.



Copiii care se confruntă cu situații existențiale dificile, respectiv a căror situație
de viață implică, eventual, un necesar ridicat cu privire la astfel de măsuri și în
contextul în care se aplică un necesar individual special. Familiile respective
sunt abordate în mod activ și invitate de către furnizorii de oferte al centrelor de
zi.



Copiii cu dizabilități și copiii care sunt expuși riscului de a suferi dizabilități
semnificative și cu privire la care acest aspect a fost constatat de către un
coordonator al unei instituții care oferă asistență în scop de integrare.



Copiii aflați în ultimul an înainte de începerea perioadei de școlarizare.



Copiii ai căror părinți nu pot asigura îngrijirea în alt mod, în special în situația în
care trebuie să își desfășoare activitatea. Părinții trebuie să apeleze la serviciile
grădinițelor numai în măsura în care o îngrijire nu poate fi asigurată în alt mod.
În situația în care se apelează la serviciile de îngrijire este necesară prezentarea
unei declarații pe proprie răspundere din care să rezulte că se impune
acordarea de îngrijire în regim de urgență (model anexat).

Oferte în beneficiul tuturor copiilor în perioadele de aplicare a măsurilor de
îngrijire în regim de urgență adaptată în funcție de necesită:
Cu copiii care nu se prezintă la centrele de zi, grădinițele și persoanele care asigură
servicii de îngrijire vor lua legătura periodic (ceea ce înseamnă cel puțin o dată pe
săptămână). Un contact poate fi realizat personal, cu respectarea regulilor de
distanțare, telefonic, prin video sau în alte formate.

Ministerul pentru Copii, Familie, Refugiați și Integrare
al landului Renania de Nord-Westfalia

