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Ενημέρωση γονέων
των οποίων τα παιδιά τυγχάνουν φροντίδας σε ημερήσιους παιδικούς σταθμούς ή σε
κέντρα ημερήσιας φροντίδας τέκνων

Πληροφορίες για φορείς, διευθύνσεις,
προσωπικό
των ημερήσιων παιδικών σταθμών ή των κέντρων ημερήσιας φροντίδας τέκνων

Ημερήσια φροντίδα παιδιών από 11.01.2021

Με απόφαση της Γερμανίδας Καγκελαρίου και των αρχηγών των κυβερνήσεων των
κρατιδίων

της

05.01.2021

αποφασίστηκε

η

παράταση

του

lockdown

σε

ομοσπονδιακό επίπεδο μέχρι τις 31.01.2021.

Από τις 11.01.2021 ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για την ημερήσια φροντίδα
παιδιών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία:

Ημερήσιοι παιδικοί σταθμοί:


Διατηρείται η επείγουσα έκκληση προς τους γονείς να φροντίζουν τα παιδιά
τους οι ίδιοι προκειμένου να αποφεύγονται οι επαφές, όποτε είναι δυνατόν.



Ωστόσο, οι ημερήσιοι παιδικοί σταθμοί παραμένουν καταρχήν ανοικτοί. Οι
γονείς αποφασίζουν με δική τους ευθύνη εάν θα δεχθούν την προσφορά. Δεν
επιτρέπεται να ζητούνται πιστοποιητικά εργοδότη ως προϋπόθεση για την
άσκηση του δικαιώματος.



Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε πτυχές της ευημερίας του παιδιού. Αυτό
σημαίνει συγκεκριμένα ότι οι προσφορές ημερήσιας φροντίδας παιδιών θα
πρέπει επίσης να απευθύνονται σε και να προσκαλούν τις οικογένειες
μεμονωμένα, εάν, από επαγγελματικής σκοπιάς, κρίνεται αναγκαία η φροντίδα
του παιδιού.



Τα παιδιά που τυγχάνουν φροντίδας για λόγους προστασίας των παιδιών
καθώς και τα παιδιά που πρέπει να λάβουν φροντίδα λόγω δυσμενών
καταστάσεων πρέπει να φροντίζονται. Στις περιπτώσεις αυτές, η έκταση της
φροντίδας καθορίζεται από τη διοίκηση του Γραφείου Πρόνοιας Νέων ή από
πρόσωπο που αυτό ορίζει σε συντονισμό με τη διαχείριση του ημερήσιου
παιδικού σταθμού.



Ισχύουν οι διατάξεις του διατάγματος φροντίδας λόγω κορωνοϊού, δηλαδή
πρέπει να τηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ενηλίκων. Εάν
η ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να τηρηθεί, οι ενήλικες πρέπει να φορούν
κάλυμμα μύτης-στόματος. Πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις
υγιεινής και να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα.



Πρέπει να εφαρμοστούν διαχωρισμοί των ομάδων σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή
σε κατανεμημένες εγκαταστάσεις, σε σταθερή σύνθεση (πάντα τα ίδια παιδιά)
και κατά κανόνα με σταθερό προσωπικό. Οι διαφορετικές ομάδες δεν πρέπει
να έχουν άμεση επαφή μεταξύ τους. Αυτό ισχύει για όλη την καθημερινή
παιδαγωγική κατάσταση, την κατάσταση μεταφοράς και παραλαβής, την
περίθαλψη σε ενδιάμεσες ώρες, για τη χρήση των αιθουσών, για τις ώρες
ύπνου και για τις καταστάσεις σίτισης. Το μέγιστο μέγεθος των επιμέρους
ομάδων αντιστοιχεί στα εκάστοτε μέγιστα μεγέθη των ομάδων σύμφωνα με το
προσάρτημα του άρθρου 33 του νόμου για την εκπαίδευση των παιδιών.
Παιδιά που είναι αδέλφια θα πρέπει κανονικά να φροντίζονται σε μία ομάδα.
Δεν εφαρμόζονται (εν μέρει) ανοικτές πολιτικές.



Για να υλοποιηθεί ο χωρισμός των ομάδων, η έκταση της φροντίδας σε
ημερήσιους παιδικούς σταθμούς για κάθε παιδί περιορίζεται κατά 10 ώρες την
εβδομάδα σε ολόκληρη τη χώρα. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τους
αντίστοιχους ανθρώπινους πόρους και αποκλείεται η υπερβολική επιβάρυνση

της συνολικής κατάστασης στην εγκατάσταση, είναι επίσης δυνατόν να
αυξηθεί η έκταση της φροντίδας. Το ίδρυμα ή ο φορέας αποφασίζει για την
αντίστοιχη διαμόρφωση.


Ισχύουν τα πρότυπα προσωπικού του νόμου για την εκπαίδευση των παιδιών
σε συνδυασμό με τον κανονισμό του προσωπικού.

Κέντρα ημερήσιας περίθαλψης τέκνων:


Διατηρείται η επείγουσα έκκληση προς τους γονείς να φροντίζουν τα παιδιά
τους οι ίδιοι προκειμένου να αποφεύγονται οι επαφές, όποτε είναι δυνατόν.



Ισχύουν οι διατάξεις του διατάγματος φροντίδας λόγω κορωνοϊού, δηλαδή
πρέπει να τηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ενηλίκων. Εάν
η ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να τηρηθεί, οι ενήλικες πρέπει να φορούν
κάλυμμα μύτης-στόματος. Πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις
υγιεινής και να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα.



Στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, η φροντίδα των παιδιών γίνεται κατ' αρχήν
στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος των συμβάσεων περίθαλψης. Στη μεγάλη
ημερήσια φροντίδα, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο
φυσικός διαχωρισμός των προσώπων που απασχολούνται σε κέντρα
ημερήσιας φροντίδας τέκνων και των παιδιών που έχουν κατανεμηθεί σε αυτά
για ολόκληρη την περίοδο της ημερήσιας φροντίδας.

Αυτή η περιορισμένη λειτουργία λόγω πανδημίας ισχύει για πρώτη φορά κατά τη
διάρκεια του lockdown μέχρι τις 31.01.2021.

Πρόσθετες ημέρες ασθενείας τέκνων:
Προκειμένου να μειωθεί η πρόσθετη επιβάρυνση για τους γονείς, τουλάχιστον από
οικονομικής άποψης, θα προβλεφθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο ότι το επίδομα
υγείας τέκνου το έτος 2021 θα χορηγείται για 10 επιπλέον ημέρες ανά γονέα (20
επιπλέον ημέρες για μονογονεϊκές οικογένειες). Η αξίωση θα ισχύει επίσης σε
περιπτώσεις όπου παρέχεται φροντίδα για το παιδί στο σπίτι και η φροντίδα θα
διακόπτεται σύμφωνα με τις διαταγές της κρατικής κυβέρνησης.

Εισφορές γονέων:
Ο υπουργός Δρ. Stamp συμφώνησε με τον υπουργό Οικονομικών Lienkämper να
ανασταλούν σε εθνικό επίπεδο οι εισφορές των γονέων τον Ιανουάριο. Η μορφή της
αποζημίωσης/ο τρόπος χρέωσης μπορεί να διαφέρει από κοινότητα σε κοινότητα. Οι
διαδικασίες αποσαφηνίζονται επί του παρόντος, αλλά αυτό μπορεί να διαρκέσει
κάποιο χρονικό διάστημα.

Τεστ για εργαζομένους σε ημερήσιους παιδικούς σταθμούς και πρόσωπα που
απασχολούνται σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας τέκνων:
Όλες οι διευθύνσεις, το προσωπικό των ημερήσιων παιδικών σταθμών και πρόσωπα
που απασχολούνται σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας τέκνων μπορούν να
υποβάλλονται σε τεστ έως έξι φορές χωρίς λόγο και δωρεάν σε ημερομηνία που έχει
επιλεγεί ελεύθερα κατά την περίοδο μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές από τις 07
Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Μαρτίου 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα
τεστ θα βρείτε στη συνημμένη επιστολή.
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