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Δελτίο Τύπου - 399/05/2020 

Άνοιγμα των βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών με περιορισμένη κανονική λειτουργία 

Υπουργός Stamp: Από τις 8 Ιουνίου όλα τα παιδιά μπορούν να 
πηγαίνουν στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς σε 
περιορισμένο εύρος 

Το Υπουργείο Παιδιών, Οικογένειας, Προσφύγων και Ένταξης 
ανακοινώνει τα εξής: 

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία συνεχίζει με συνέπεια το σαφές πλάνο της 

για σταδιακό άνοιγμα των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε 

συνάρτηση με το συμβάν λοίμωξης. Από τις 28 Μαΐου 2020 θα 

πραγματοποιηθεί, όπως έχει προγραμματιστεί, το άνοιγμα των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για όλα τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Στις 8 Ιουνίου, η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία προχωρεί στο 

επόμενο στάδιο του προγράμματός της για το άνοιγμα και αλλάζει από 

τη διευρυμένη έκτακτη φροντίδα παιδιών στην περιορισμένη κανονική 

λειτουργία. Όλα τα παιδιά θα μπορούν από τότε να πηγαίνουν ξανά 

στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς σε περιορισμένο εύρος.  

 

Υπουργός Οικογένειας Joachim Stamp: «Γνωρίζω ότι πολλές 

οικογένειες τις τελευταίες εβδομάδες έφτασαν στα όρια της αντοχής τους 

και πολλά παιδιά στερήθηκαν την ευκαιρία για προσχολική εκπαίδευση 

καθημερινά. Ήταν σταθερός σκοπός μου να καταστούν ξανά εφικτά τα 

προγράμματα φροντίδας για όλα τα παιδιά το συντομότερο δυνατόν, 

εφόσον αυτό πραγματοποιείται με υπεύθυνο τρόπο. Για τον λόγο αυτόν 

είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που, ενόψει της φθίνουσας πορείας του 

συμβάντος λοίμωξης, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα 

του προγράμματός μας για το άνοιγμα, από τη διευρυμένη έκτακτη 

φροντίδα παιδιών στην περιορισμένη κανονική λειτουργία.» 

 

Για την περίπτωση μειωμένων κρουσμάτων λοίμωξης, το Υπουργείο 

Οικογένειας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας επεξεργάστηκε νωρίς 

εννοιολογικές προτάσεις με τη συμβολή διακλαδικών επιστημόνων από 

τους τομείς της παιδαγωγικής και της υγιεινής, για να καταστεί εφικτή η 
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λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με αυξανόμενο 

αριθμό παιδιών την εποχή του κορονοϊού. Η περιορισμένη κανονική 

λειτουργία θα πραγματοποιείται στα πλαίσια της προστασίας από τη 

λοίμωξη. Επιπλέον, το κρατίδιο παρέχει χρόνο στους φορείς, ώστε να 

προετοιμάσουν επιμελώς την απαιτούμενη μετάβαση. Η περιορισμένη 

κανονική λειτουργία από τις 8 Ιουνίου τελεί υπό τον στενό συντονισμό 

από τις κοινότητες και όλους τους άλλους φορείς, όπως όλα τα στάδια 

του προγράμματος ανοίγματος. 

 

Περιορισμένη κανονική λειτουργία των βρεφονηπιακών και 

παιδικών σταθμών από τις 8 Ιουνίου: 

 

 Η απαγόρευση προσέλευσης σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς 

σταθμούς καταργείται 

 Η μέχρι πρότινος έκτακτη φροντίδα παιδιών ακυρώνεται. 

 Όλα τα παιδιά επιτρέπεται να προσέρχονται ξανά στους 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς σε περιορισμένο εύρος 

φροντίδας που ανέρχεται σε 35, 25 και 15 ώρες την εβδομάδα 

αντί των 45, 35 και 25 ωρών. 

 Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί που λόγω της 

δυναμικότητάς τους σε χώρο και προσωπικό είναι σε θέση να 

παρέχουν περισσότερες ώρες φροντίδας, μπορούν να 

λειτουργούν υπό αυτό το πλαίσιο κατόπιν συνεννόησης με τις 

αρμόδιες εποπτικές αρχές. 

 Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί που δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν σε αυτήν την προσφορά λόγω της κατάστασης 

του προσωπικού τους, μπορούν να αποκλίνουν προς τα κάτω 

κατόπιν συνεννόησης με την τοπική Υπηρεσία Παιδικής 

Πρόνοιας. Αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να συμβαίνει μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 Στο εύρος της φροντίδας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

περιπτώσεις προστασίας παιδιών και οι περιπτώσεις ιδιαίτερης 

δυσκολίας.  

 

Η περιορισμένη κανονική λειτουργία από τις 8 Ιουνίου ισχύει και για 

παιδιά, οι γονείς των οποίων μπόρεσαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

να αξιώσουν ένα εκτενέστερο εύρος φροντίδας στο πλαίσιο της μέχρι 

πρότινος έκτακτης φροντίδας παιδιών. Υπουργός Οικογένειας Stamp: 

«Επικαλούμαι την αλληλεγγύη όλων των γονιών. Η μετάβαση σε αυτήν 

τη νέα φάση της περιορισμένης κανονικής λειτουργίας αποτελεί μία 
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μεγάλη πρόκληση. Δεν θα κυλήσουν όλα απρόσκοπτα. Η ετοιμότητα για 

παραχωρήσεις είναι αναγκαία από όλες τις πλευρές.»  

 

Το άνοιγμα των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με περιορισμένη 

κανονική λειτουργία θα υλοποιηθεί με ποσοτικούς και ποιοτικούς 

περιορισμούς. Τα πρότυπα της νομοθεσίας για την εκπαίδευση των 

παιδιών όπως και η απαιτούμενη διαθέσιμη αναλογία προσωπικού δεν 

μπορούν ακόμα να επιτευχθούν ξανά. Ωστόσο, το Υπουργείο 

Οικογένειας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχει καθορίσει σαφή 

πρότυπα για την περιορισμένη κανονική λειτουργία: 

 

 Υπάρχουν μόνο σταθερές ομάδες και όχι ανοιχτά προγράμματα. 

 Σε κάθε ομάδα επιστρατεύεται τουλάχιστον ένα ειδικευμένο 

άτομο. 

 Οι ομάδες εξακολουθούν να διαχωρίζονται χωρικά μεταξύ τους. 

 Όλες οι επαφές πρέπει να είναι ορθολογιστικές και τα 

προγράμματα υγιεινής πρέπει να τηρούνται. 

 

Από τις 8 Ιουνίου καταργείται και η απαγόρευση για τη φροντίδα 

παιδιών από μεμονωμένα άτομα. Κατά κανόνα, όλα τα παιδιά μπορούν 

να επιστρέψουν ξανά στα μεμονωμένα άτομα που αναλαμβάνουν την 

ημερήσια φροντίδα τους. Επειδή, ωστόσο, σε αυτόν τον τομέα δεν είναι 

διαθέσιμο όλο το δυναμικό σε άτομα, μπορεί να υπάρχει μειωμένο 

εύρος φροντίδας. 

 

Το Υπουργείο Οικογένειας υποστηρίζει τη μετάβαση από τη διευρυμένη 

έκτακτη φροντίδα παιδιών στην περιορισμένη κανονική λειτουργία με 

επιστημονική παρακολούθηση σε μία κοινότητα-μοντέλο. Εδώ 

ελέγχονται τακτικά αρκετές χιλιάδες παιδιά όπως και το εξειδικευμένο 

προσωπικό σε εβδομαδιαία βάση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς 

σταθμούς, ενώ το συμβάν λοίμωξης παρατηρείται επακριβώς και 

αξιολογείται. 

Σε μία περαιτέρω επιστημονική παρακολούθηση ερευνώνται τα 

προστατευτικά μέτρα από πλευράς επαγγελματικής υγείας και 

ασφάλειας, για να εξακριβωθεί το εύρος της αποτελεσματικότητας των 

προστατευτικών μέτρων της εργασίας και της υγιεινής στην προστασία 

των εργαζόμενων και των παιδιών. 

 

Υπουργός Οικογένειας Stamp: «Εστιάζουμε σταθερά στις ανησυχίες των 

εργαζόμενων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Για αυτόν τον λόγο, 
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όχι μόνο επιλέξαμε ένα επαρκές προκαταρκτικό χρονικό διάστημα για 

την προετοιμασία, αλλά υποστηρίζουμε συγκεκριμένα την εργασία των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών επιτόπου.»  

 

Εδώ συγκαταλέγονται τα εξής: 

 Παράδοση 2 εκατομμυρίων μασκών FFP-2 και 3 εκατομμυρίων 

μασκών OP στις Υπηρεσίες Παιδικής Πρόνοιας ως αρχική 

βοήθεια στα πλαίσια των μέτρων για την ασφάλεια στην εργασία. 

 Χρηματοδοτική συνδρομή στους φορείς για εξισορρόπηση των 

ασυνήθιστων, πρόσθετων βαρών που προκύπτουν λόγω των 

μέτρων για την ασφάλεια στην εργασία. 

 Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για όλες τις διευθύνσεις 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, για εξειδικευμένη κάλυψη 

όλων των ερωτημάτων σχετικά με την υγιεινή και την 

επαγγελματική ασφάλεια. Αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία είναι 

ήδη διαθέσιμη από τις 26 Μαΐου. 

 Πρόγραμμα πρόσληψης βοηθητικού προσωπικού για 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, για μείωση του φόρτου 

των παιδαγωγών επιτόπου (π.χ. πλύσιμο χεριών, αφαίρεση και 

τοποθέτηση υποδημάτων, κτλ.). 

 

Υπουργός Οικογένειας Stamp: «Το στάδιο που υιοθετούμε αυτήν τη 

στιγμή αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες. 

Προχωρούμε με πρόγραμμα, συνειδητή υπευθυνότητα και επιστημονική 

υποστήριξη.». Η φάση της περιορισμένης κανονικής λειτουργίας αρχικά 

προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2020. Στα μέσα 

Αυγούστου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με βάση τις 

αποκτηθείσες επιστημονικές πληροφορίες. 

 

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο:  

Twitter: @chancennrw  

Facebook: Chancen NRW  

Instagram: chancen_nrw  

YouTube: Chancen NRW 

 
Σε περίπτωση ερωτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου 
του Υπουργείου Παιδιών, Οικογένειας, Προσφύγων και Ένταξης, τηλέφωνο 0211 
837-2417. 
 
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της 
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw 
 

https://twitter.com/chancennrw?lang=de
https://www.facebook.com/ChancenNRW/
https://www.instagram.com/chancen_nrw/
https://www.youtube.com/channel/UCkSkvcG6LFZYqmx0rsg58IQ
http://www.land.nrw/
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