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Προς τους
Γονείς και τις οικογένειες
με παιδιά σε υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
στη Β. Ρηνανία Βεστφαλία
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά έως 10. Ιανουαρίου 2021
Αγαπητοί γονείς,
για άλλη μια φορά σε αυτή την επεισοδιακή χρονιά απευθύνομαι σε σας με μια προσωπική
επιστολή. Η δυναμική της πανδημίας του κορωνοϊού μας αναγκάζει δυστυχώς να
ενεργούμε και βραχυπρόθεσμα. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή
Τα μέτρα του light lockdown που λάβαμε το Νοέμβριο περιόρισαν τη μόλυνση τις
τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν τη σταμάτησαν. Τώρα είμαστε αντιμέτωποι ξανά με μια
εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης και μια εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση στις
ΜΕΘ. Πρέπει να ενεργήσουμε, πρέπει να ενεργήσω κι εγώ.
Η κατάσταση στις ΜΕΘ απαιτεί άμεση αντίδραση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε εκ νέου σε
περαιτέρω Lockdown. Η κοινωνική ζωή πρέπει να μειωθεί κατά το δυνατόν και οι επαφές
να περιοριστούν. Αυτό ισχύει για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή. Κάθε
επαφή που δε γίνεται, βοηθά.
Γνωρίζετε ότι από το πρώτο Lockdown υποστήριξα πολύ έντονα τα δικαιώματα των
παιδιών. Αυτό για μένα, σύμφωνα με τις εμπειρίες της Άνοιξης μια σημαντική – θα έλεγα η
πιο σημαντική – μέριμνα, το να διέλθουν τα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερα από
αυτήν την πανδημία. Κανένα παιδί δεν πρέπει να περιθωριοποιηθεί και κανένα παιδί δεν
πρέπει να υποστεί βλάβες σε αυτή την κρίση. Επιμένω σ’ αυτό.

Για το λόγο αυτό υποσχέθηκα το καλοκαίρι να μην ξανακλείσω τα νηπιαγωγεία και τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη την επικράτεια του Κρατιδίου. Αυτό θα γίνει. Δεν θα
επιβάλλω απαγόρευση εισόδου, όπως την Άνοιξη.
Παρόλα αυτά πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα στον τομέα των υπηρεσιών ημερήσιας
φροντίδας για παιδιά. Αυτό που ισχύει είναι το εξής: Τα παιδιά, για τα οποία η μετάβαση
στον παιδικό σταθμό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε δέχονται υπηρεσίες μέριμνας. Αλλά σας
κάνω έκκληση: Μη φέρνετε τα παιδιά σας σε αυτό το διάστημα, παρά μόνο εφόσον αυτό
είναι άκρως απαραίτητο. Κάνετε χρήση όλων των άλλων δυνατοτήτων, ώστε να
συνδυάσετε επάγγελμα και φύλαξη και μη φέρνετε το παιδί σας στο σταθμό εφόσον σας
είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο δυνατόν!
Παράλληλα – και αυτό θα ήθελα να σας το τονίσω ανοιχτά, ώστε να εκτιμήσετε αυτή τη
θέση μου, εάν είναι αναγκαίο: Εφόσον χρειάζεστε βοήθεια τα παιδιά σας θα
περιθάλπονται. Αυτό, εκτός από επαγγελματικούς λόγους μπορεί να συνίσταται και σε μια
κατάσταση οικογενειακής υπεραπασχόλησης. Αναζητήστε μια αξιόπιστη επαφή με το
σταθμό σας, ή το πρόσωπο που φροντίζει τα παιδιά σας! Εσείς και τα παιδιά σας δε θα
αφεθείτε μόνοι σε αυτή την κατάσταση.
Για άλλη μια φορά απευθύνομαι με επιστολή στους εργαζόμενους των σταθμών και το
υπόλοιπο προσωπικό και σας ευχαριστώ. Στρατεύεστε αυτό τον καιρό με μεγάλο αίσθημα
ευθύνης στο πλευρό των παιδιών σας. Είστε πραγματικά οι ηρωίδες και οι ήρωες αυτής της
πανδημίας. Παρακαλώ, αυτό τον καιρό να έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση και
σεβασμό προς τους εργαζομένους των σταθμών και το υπόλοιπο προσωπικό.
Παρακαλούμε να βοηθήσετε.
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