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Informacion për prindërit,
të cilët çojnë fëmijët në qendrat e kujdesit ditor ose në kujdesin e dedikuar për fëmijë

Informacion për
personelin e

furnitorët,

menaxhmentin,

qendrave të kujdesit ditor dhe kujdesin e dedikuar të fëmijëve

Zbatimi i masave frenuese të emergjencës në
Nordrhein-Westfalen
Me hyrjen në fuqi të Ligjit Federal të Mbrojtjes ndaj Infeksionit, të ashtuquajturat Masat
Frenuese Emergjente Federale do të zbatohen gjithashtu në Nordrhein-Westfalen.

Për kujdesin ditor të fëmijëve në Nordrhein-Westfalen vlen si më poshtë:


Me një incidencë shtatë ditore prej 165, rregullorja aktuale vazhdon të
zbatohet: funksionimi i rregullt i kufizuar për të gjithë fëmijët me ndarje të
detyrueshme të grupeve dhe një kohë kujdesi të reduktuar me 10 orë në javë
në qendrat e kujdesit ditor.



Me një incidencë shtatë ditore prej 165 në një rreth ose në një qytet të pavarur
për tre ditë rresht, në ditën e pasnesërme zbatohet një ndalim mbikëqyrje me
kujdes urgjent të bazuar në nevoja (d.m.th. p.sh. e hënë, e martë, e mërkurë

incidencë shtatë-ditore mbi 165; zbatimi i kujdesit urgjent siç është planifikuar
zbatohet nga dita e premte). Në kujdesin urgjent, vazhdojnë të zbatohen
kërkesat e Rregullores për Kujdesin ndaj Koronës për higjienën, mbajtjen e
maskave dhe gjurmueshmërinë, zbatimin e detyrueshëm të ndarjes së grupeve
dhe zvogëlimin e nevojshëm të orëve me 10 orë në javë në qendrat e kujdesit
ditor. Për mbrojtjen e fëmijëve dhe rastet e vështirësive, ulja e numrit të
përgjithshëm të orëve nuk zbatohet dhe fusha e kujdesit do të vazhdojë të
përcaktohet nga zyra e mirëqenies së të rinjve.


Një kthim nga kujdesi emergjent i bazuar në nevoja tek funksionimi i
rregullt i kufizuar ndodh nëse incidenca shtatë ditore është nën 165 për pesë
ditë pune radhazi.

Fëmijët dhe familjet e mëposhtme kanë të drejtë për kujdes urgjent të bazuar në
nevojë:


Fëmijët për të cilët frekuentimi i një institucioni të kujdesit për fëmijë është i
nevojshëm për arsye të mbrojtjes së fëmijëve. Ky është rasti nëse frekuentimi
në kujdesin ditor të fëmijëve është i nevojshëm si rezultat i një vendimi të
Gjykatës Familjare ose si pjesë e masave dhe planeve të mbrojtjes në përputhje
me ligjin § 8a të Librit të Tetë të Kodit Civil si dhe fëmijët që përfitojnë nga këto
oferta si rezultat i një vendimi sipas ligjit §§ 27 ff të Librit të Tetë të Kodit Civil
(ndihmë për arsimin).



Rastet e veçanta të vështirësive në konsultim me zyrën përgjegjëse të
mirëqenies së të rinjve.



Fëmijë nga situata stresuese ose situata e jetës së të cilëve mund të shoqërohet
me një nevojë të shtuar dhe që kanë një nevojë të veçantë individuale. Këto
familje adresohen dhe ftohen në mënyrë aktive nga ofrimi i kujdesit ditor të
fëmijëve.



Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët në rrezik të aftësive që konsiderohen
të kufizuara si dhe ata për të cilët kjo është përcaktuar nga një ofrues i ndihmës
për integrim.



Fëmijët në vitin e fundit para fillimit të shkollës.



Fëmijët, prindërit e të cilëve nuk mund të sigurojnë kujdes në ndonjë mënyrë
tjetër, veçanërisht nëse duhet të vazhdojnë punën e tyre. Prindërit duhet të

përdorin kujdesin për fëmijët vetëm nëse kujdesi për fëmijët nuk mund të
sigurohet në ndonjë mënyrë tjetër. Në rast se përdoret ky kujdes, duhet të
dorëzohet një vetëdeklarim se kërkohet kujdes urgjent (bashkëlidhur shembulli).

Oferta për të gjithë fëmijët në kohën e kujdesit urgjent të bazuar në nevoja:
Qendrat e kujdesit ditor dhe punonjësit e kujdesit ditor duhet të kontaktojnë të gjithë
fëmijët që nuk vijnë në kujdesin ditor rregullisht (d.m.th. të paktën një herë në javë).
Kontakti mund të bëhet personalisht, duke respektuar rregullat e distancës, përmes
telefonit, videos ose formateve të tjera.
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