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

Informații pentru coordonatorii, structurile de
conducere, personal
din cadrul grădinițelor și al creșelor

Reglementări aplicabile începând cu data de 7
iunie 2021
Ca urmare a evoluției procesului de infecție și având în vedere evoluția progresului de
vaccinare, începând cu data de 07.06.2021 la nivelul landului se vor aplica următoarele
reglementări pentru îngrijirea de zi a copiilor din Renania de Nord-Westfalia.
În temeiul reglementărilor, prevederile legale din partea a opta a Codului Social (SGB
VIII) și din Legea privind instruirea copiilor (KiBiz) sunt din nou valabile fără restricții, ceea
ce înseamnă că toți copiii dispun de un drept fără restricții de a beneficia de servicii de
îngrijire în sensul prevederilor contractuale cu privire la măsurile de îngrijire, conceptele
pedagogice pot fi puse în aplicare fără restricții, fără obligația de separare în funcție de
grupe. Sunt aplicabile în continuare măsurile de igienă și protecție împotriva infecțiilor
din Regulamentul cu privire la Corona. Se menține oferta voluntară de testare pentru
copii și angajați, precum și pentru persoanele care oferă servicii de îngrijire a copiilor
în instituții de zi.

Pentru limitarea răspândiri la nivel regional sau local a infecțiilor, autoritățile locale pot
opta, în temeiul unei dispoziții generale, pentru aplicarea reglementărilor restrictive.
Sunt monitorizate și evoluția infecțiilor la nivelul landului, precum și efectele acesteia
asupra activității de îngrijire de zi a copiilor. În măsura în care este necesar, se va aplica,
la nivelul landului, o revenire la reglementările restrictive.
Reglementările cu privire la aplicarea măsurilor de restricționare a activității la nivel
federal își mențin aplicabilitatea, ceea ce înseamnă că, în măsura în care, pe parcursul
unui interval de șapte zile de evaluare a incidenței, se constată valoarea de 165 în trei
zile succesive, se aplică, începând cu cea de-a doua zi, regimul de asistență în regim
de urgență conform informării oficiale din data de 22 aprilie 2021.
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