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Министър Щамп: От 8 юни всички деца могат да посещават
заведенията за дневни грижи за деца с някои ограничения
Министерството за децата,
интеграцията съобщава:

семейството,

бежанците

и

Северен Рейн-Вестфалия последователно продължава своята ясна
концепция за възобновяване на работата на заведенията за дневни
грижи за деца, като взема предвид хода на инфекцията. От 28 май
2020 г. ще се извърши възобновяване на дейността на
целодневните детски заведения за всички деца в предучилищна
възраст, както е планирано. На 8 юни Северен Рейн-Вестфалия
предприема следващата стъпка в своя план за отпадане на
ограниченията и преминава от разширена спешна грижа за деца
към ограничена редовна работа. След това всички деца могат да
посещават целодневното си детско заведение или заведенията за
дневни грижи за деца с някои ограничения.
Министърът по семейните въпроси Йоахим Щамп: „Знам, че много
семейства са достигнали границите на натоварването си през
последните няколко седмици и че много деца се лишават от
възможността за ранно детско образование. Моето твърдо
намерение беше да се осигури възможност за грижи за всички деца
и то възможно най-скоро при условие, че това е отговорно. Затова
съм много щастлив, че с оглед на намаляващия брой инфекции,
можем да направим следващата стъпка в нашия начален план за
отпадане на ограниченията от разширена спешна грижа за деца
към редовен режим на работа с ограничения.“
При спад на броя на инфектираните, министерството на семейните
въпроси в Северен Рейн-Вестфалия разработи ранни концептуални
предложения с интердисциплинарна научна подкрепа от детската
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педагогика и хигиената, как да се осъществи работата на
заведенията за дневни грижи за деца с нарастващ брой деца във
времето на корона вирус. Редовният режим на работа с
ограничения ще се осъществява в рамките на защитата от
инфекции. Федералната провинция също така дава време на
институциите да подготвят внимателно необходимите промени.
Редовният режим на работа с ограничения от 8 юни, както всички
стъпки от концепцията за отпадане на ограниченията, е тясно
координиран с общините и всички останали институции.
Редовният режим с ограничения на работа на заведенията за
дневни грижи за деца от 8 юни:










Отменена е забраната за влизане в заведенията за дневни
грижи за деца;
Досегашната спешна грижа за деца ще бъде прекратена;
Всички деца могат да посещават отново заведенията за
дневни грижи с намален обем на грижите от 35, 25 и 15 часа
седмично, вместо 45, 35, 25;
Заведенията за дневни грижи, които са в състояние да
предложат по-голям брой часове поради капацитета на
персонала и пространството, могат да направят това
възможно след консултация с отговорните надзорни органи;
Заведенията за дневни грижи, които не са в състояние да
предложат това поради проблеми с персонала, също могат
да намалят обема след консултация с местните служби за
работа с младежи; това трябва да се случва само в
изключителни случаи;
Случаите на закрила на детето и случаите със сериозни
затруднения трябва да се вземат предвид при обхвата на
грижите.

Редовният режим на работа с ограничения от 8 юни важи и за деца,
чиито родители са успели да се възползват в отделни случаи от поразширена грижа в рамките на досегашната спешна грижа за деца.
Министърът по семейните въпроси Щамп: „Апелирам към
солидарността на всички родители. Преходът към тази нова фаза
на редовен режим на работа с ограничения ще бъде голямо
предизвикателство. Не всичко ще протече безпроблемно.
Необходима е готовност за отстъпки от всички страни.“
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Възобновяването на редовния режим на работа на заведенията за
дневни грижи за деца с ограничения се осъществява при
количествени и качествени ограничения. Стандартите на закона за
детското образование все още не могат да бъдат достигнати, нито
осигуреността със специалисти. Министерството на семейните
въпроси на Северен Рейн-Вестфалия е определило ясни стандарти
за редовния режим на работа с ограничения:





има само фиксирани групи, няма отворени концепции;
във всяка група работи поне един специалист;
групите продължават да са пространствено разделени;
всички контакти трябва да са ясни, трябва да се спазват
хигиенните концепции.

Забраната, наложена на дневните грижи за деца също отпада на 8
юни. По принцип всички деца могат да посещават лицата, грижещи
се за тях през деня. Тъй като в тази област не всички са на
разположение, грижите може да са с намален обхват.
Министерството на семейните въпроси ще подкрепи стъпката от
разширена спешна грижа за деца към редовен режим на работа с
ограничения, чрез научен мониторинг в община модел. Редовно
всяка седмица се тестват няколко хиляди деца и специалисти в
целодневните детски заведения, а хода на инфекцията се следи
отблизо и се оценява.
Допълнителен научен мониторинг изследва предпазните мерки от
гледна точка на трудовата медицина и се проверява до каква
степен се прилагат мерките за безопасност при работа и хигиена, с
цел защита на служителите и децата.
Министърът по семейните въпроси Щамп: „Обръщаме сериозно
внимание на притесненията на нашите служители. Това е много
важно за мен. Ето защо ние не само сме избрали достатъчно време
за подготовка, но специално ще подкрепим на място заведенията
за дневна грижа.“
Тук се включва:
 Доставка на 2 милиона маски FFP-2 и 3 милиона
хирургически маски на службите за работа с младежта като







начална помощ в контекста на мерките за безопасност при
работа,
Финансова помощ на доставчиците на услуги за
компенсиране на извънредните допълнителни тежести,
причинени от мерките за безопасност при работа,
Телефонен консултативен център за ръководствата на
всички заведения за дневни грижи, за да се отговори
професионално на въпросите за хигиената и защитата при
работа. Тази консултация ще бъде на разположение от 26
май 2020 г.
Програма за набиране на персонал, която е предназначена
за набиране на помощен персонал в заведения за дневни
грижи, които облекчават местния педагогически персонал
(например миене на ръцете, обуване и сваляне на обувки и
др.).

Министърът по семейните въпроси Щамп: „Стъпката, която
предприемаме сега е голямо предизвикателство за всички
участници. Към нея ще подходим систематично, отговорно и с
помощта на науката.“ Фазата на редовен режим на работа с
ограничения първоначално е планирана до 31 август 2020 г. Въз
основа на научните открития в средата на август ще бъде взето
решение за следващите стъпки.
Следвайте ни онлайн:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancen_nrw
YouTube: Chancen NRW
Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на
министерството за децата, семейните въпроси, бежанците и
интеграцията на телефон 0211 837-2417.
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на
правителството на федералната провинция www.land.nrw
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