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Informacje dla rodziców,
których dzieci są pod opieką w placówkach opieki dziennej lub są objęte opieką dzienną

Informacje
personelu

dla

podmiotów,

kierownictwa,

placówek i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi

Dzienna opieka nad dziećmi od 11.01.2021 r.

Decyzją kanclerza federalnego i szefów rządów krajów związkowych z dnia 05.01.2021 r.
ogólnokrajowa kwarantanna została przedłużona do 31.01.2021 r.
W związku z tym od 11.01.2021 r. do opieki dziennej nad dziećmi w Nadrenii PółnocnejWestfalii będą miały zastosowanie następujące przepisy:
Placówki opieki dziennej:
• Podtrzymuje się pilny apel o to, by rodzice w miarę możliwości sami opiekowali się

swoimi dziećmi w celu unikania kontaktów.
•

Zasadniczo jednak placówki opieki dziennej pozostają otwarte. O wybraniu takiej

możliwości rodzice decydują na własną odpowiedzialność. Niedopuszczalne jest
żądanie zaświadczeń od pracodawcy jako warunku koniecznego do skorzystania z
tej możliwości.
•

Szczególną uwagę należy poświęcić aspektom związanym z dobrem dziecka, tzn.
konkretnie rzecz ujmując, placówki opieki dziennej mają również zwracać się do
rodzin i zapraszać je indywidualnie, jeśli uznają opiekę nad dziećmi za niezbędną z
punktu widzenia zawodowego.

•

Dzieci, które są pod opieką ze względu na ochronę dziecka, jak również dzieci, które
wymagają opieki ze względu na szczególne trudności, mają być objęte opieką. W
tych przypadkach zakres opieki ma być określony przez kierownictwo urzędu do
spraw młodzieży lub osobę przez niego wyznaczoną w porozumieniu z
kierownictwem placówki opieki dziennej.

•

Obowiązują wymogi wynikające z rozporządzenia dot. opieki w dobie pandemii
koronawirusa, co oznacza, że między osobami dorosłymi musi być zachowana
minimalna odległość 1,5 metra. Jeśli nie można zachować minimalnej odległości,
osoby dorosłe powinny nosić nakrycia zasłaniające usta i nos. Należy podjąć
odpowiednie środki ostrożności w zakresie higieny i zapewnić możliwość
identyfikacji.

•

Podział na grupy ma być realizowany na terenie całego kraju związkowego, tzn.
stale przydzielone pomieszczenia, stała grupa (zawsze te same dzieci) i z reguły
stały personel. Poszczególne grupy nie powinny mieć ze sobą bezpośredniego
kontaktu. Odnosi się to do całej codziennej rutyny pedagogicznej, chwili
przyprowadzania i odbierania, poza normalnymi godzinami pracy oraz do
korzystania z pomieszczeń, w czasie snu i w porach, gdy podaje się posiłki.
Maksymalna wielkość poszczególnych grup odpowiada odpowiedniej maksymalnej
wielkości grupy zgodnie z załącznikiem do § 33 KiBiz [Ustawa o edukacji dzieci]. Z
reguły opiekę nad rodzeństwem należy sprawować w jednej grupie. Nie można
realizować (częściowo) otwartych koncepcji.

•

Aby możliwe było wprowadzenie separacji grupowej, zakres opieki w placówkach
opieki dziennej nad dziećmi jest ograniczony o 10 godzin tygodniowo dla każdego
dziecka w całym kraju związkowym. O ile pozwalają na to odpowiednie zasoby
kadrowe i można wykluczyć przeciążenie ogólnej sytuacji w placówce, możliwe jest

również zapewnienie większej ilości opieki. Placówka lub podmiot decyduje o
odpowiednich zasadach.
•

Obowiązują normy kadrowe zgodnie z KiBiz w połączeniu z rozporządzeniem dot.
kadr.

Opieka dzienna nad dziećmi:
•

Podtrzymuje się pilny apel o to, by rodzice w miarę możliwości sami opiekowali się
swoimi dziećmi w celu unikania kontaktów.

•

Obowiązują wymogi wynikające z rozporządzenia dot. opieki w dobie pandemii
koronawirusa, co oznacza, że między osobami dorosłymi musi być zachowana
minimalna odległość 1,5 metra. Jeśli nie można zachować minimalnej odległości,
osoby dorosłe powinny nosić nakrycia zasłaniające usta i nos. Należy podjąć
odpowiednie środki ostrożności w zakresie higieny i zapewnić możliwość
identyfikacji.

•

W opiece dziennej dzieci są zazwyczaj objęte opieką w terminach przewidzianych
w umowach o opiekę. W dużych ośrodkach opieki dziennej należy w miarę
możliwości przestrzegać przestrzennego rozdzielenia pracowników opieki dziennej
z przydzielonymi im dziećmi przez cały okres opieki dziennej.

To ograniczone działanie spowodowane pandemią obowiązuje początkowo na czas
trwania kwarantanny do 31.01.2021 r.
Dodatkowe dni przysługujące na opiekę nad chorym dzieckiem:
Aby zmniejszyć dodatkowe obciążenie dla rodziców, przynajmniej pod względem
ekonomicznym, prawo federalne przewiduje, że zasiłek na opiekę nad chorym dzieckiem
będzie dostępny przez 10 dodatkowych dni na jednego rodzica (20 dodatkowych dni dla
rodziców samotnie wychowujących dzieci) w 2021 roku. Uprawnienie to powinno dotyczyć
również przypadków, w których opieka nad dzieckiem sprawowana jest w domu, a zgodnie
z apelacją władz państwowych zrezygnowano z opieki poza domem.
Składki rodzicielskie:
Minister Dr. Stamp uzgodnił z Ministrem Finansów Lienenkämper, że w styczniu składki

rodzicielskie zostaną zawieszone w całym kraju związkowym. Forma zwrotu / rodzaj
rozliczenia mogą być różne w zależności od gminy. Procedury są obecnie ustalane, ale
może to zająć trochę czasu.
Testy dla pracowników w placówkach opieki dziennej nad dziećmi i opiekunów
dziennych dla dzieci:
Wszyscy członkowie kadry kierowniczej, pracownicy placówek opieki dziennej nad dziećmi
oraz opiekunowie dzienni dla dzieci mogą być bezpłatnie testowani do sześciu razy w
dowolnie wybranym dniu po świętach Bożego Narodzenia od 07 stycznia 2021 roku do 26
marca 2021 roku. Więcej szczegółów znajduje się w załączonym piśmie dotyczącym
testów.
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