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Drejtuar
Prindërve dhe familjeve,
të cilat kane fëmijë në qendrat e kujdesit ditor
në Nordrhein-Westfalen

Kujdesi ditor për fëmijë deri më 10 janar 2021
Të dashur prindër,
Edhe një herë, në këtë vit plot me ngjarje, po ju drejtoj një letër
personale. Dinamika e pandemisë së Koronës për fat të keq na
detyron të veprojmë përsëri dhe përsëri me njoftime të shkurtra në
kohë. Ky është sërisht një rast i tillë. Situata është shumë serioze.
Masat e lockdown-it të lehtë të nëntorit kanë ngadalësuar procesin
e infeksionit në javët e fundit, por nuk e kanë ndaluar. Tani po
përballemi përsëri me një shpërthim të infeksioneve dhe një
situate jashtëzakonisht të tensionuar në njësitë e kujdesit intensiv.
Ne duhet të veprojmë, unë duhet të veproj.
Situata në qendrat mjekësorë të kujdesit intensiv kërkon një
përgjigje drastike. Sipas parashikimeve, ne do të duhet të kalojmë
përsëri në një lockdown të gjerë në një të ardhme të afërt. Jeta
shoqërorë duhet të ulet sa më shumë që të jetë e mundur dhe
kontaktet duhen reduktuar. Kjo vlen për jetën shoqërore,
ekonomike dhe kulturore. Çdo kontakt i evituar, ndihmon.
Ashtu si ju e dini, unë kam qenë një mbrojtës shumë i fortë i të
drejtave të fëmijëve që nga lockdown-i fillestar. Pas përvojave të
pranverës, është e rëndësishme për mua – shqetësimi më i
rëndësishëm – që fëmijët të kalojnë sa më lehtë përmes kësaj
pandemie. Asnjë fëmijë nuk duhet të lihet pas dhe asnjë fëmijë
nuk duhet të dëmtohet nga kjo krizë. Ky është synimi im. Kjo është
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arsyeja pse unë premtova në fund të verës që të mos mbyllja
përsëri qendrat e kujdesit ditor dhe çerdhet në të gjithë vendin.
Kështu do të mbetet. Unë nuk do të lëshoj urdhër për t’i mbyllur
ashtu si në pranverë.
Sidoqoftë, ne duhet të veprojmë tani edhe tek kujdesi ditor i
fëmijëve. Për këtë vlen: Fëmijët, të cilët e kanë të domosdoshme
pjesëmarrjen në shërbimin e kujdesit ditor për fëmijët, do të marrin
shërbimin e kujdesit. Por unë ju bëj apel: Sillni fëmijët tuaj në
qendrat e kujdesit gjatë kësaj kohe vetëm nëse është
absolutisht e nevojshme. Përdorni të gjitha mundësitë e tjera për
të kombinuar punën dhe kujdesin për fëmijët dhe, nëse është në
një farë mënyre e mundur për ju, mos e sillni fëmijën tuaj në
qendrën e kujdesit!
Njëkohësisht vlen – dhe unë dëshiroj ta them hapur, në mënyrë që
ju ta njihni këtë mundësi dhe gjithashtu të përfitoni prej saj kur
është e nevojshme: Nëse keni nevojë për ndihmë, fëmijët tuaj do
të marrin kujdesin e nevojshëm. Përveç arsyeve profesionale, kjo
mund të jetë edhe për një situatë familjare që është serioze.
Kërkoni kontaktin e besueshëm në qendrën tuaj të kujdesit ditor
ose punonjësin e kujdesit ditor për fëmijë! Ju dhe fëmijët tuaj nuk
do të mbeteni vetëm në këtë situatë.
Unë gjithashtu do t'u shkruaj përsëri një letër punonjësve të
kujdesit ditor dhe kujdestarëve të fëmijëve dhe do t’i falënderoj.
Gjatë kësaj kohe ata gjenden në krah të fëmijëve tuaj me një
angazhim të papërshkrueshëm. Ata janë me të vërtetë heroina
dhe heronj të kësaj pandemie. Ju lutemi tregoni konsideratën më
të madhe të mundshme gjatë kësaj kohe për punonjësit e kujdesit
ditor dhe kujdestarët e fëmijëve!
Na ndihmoni.
Përshëndetje të përzemërta,
Sinqerisht

Dr. Joachim Stamp

