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Priopćenje za javnost - 399/05/2020

Otvaranje dječji vrtića uz ograničen rad
Ministar Stamp: Od 8. lipnja odlazak u vrtić će biti moguć za svu
djecu, ali u smanjenom obliku
Ministarstvo za mlade, obitelji, izbjeglice i integraciju obavještava:
Sjeverna Rajna-Vestfalija dosljedno nastavlja svoj jasan koncept postupnog otvaranja dnevne skrbi za djecu, uzimajući u obzir rizik od infekcije. Od 28. svibnja 2020., vrtići za svu predškolsku djecu bit će otvoreni po planu. 8. lipnja Sjeverna Rajna-Vestfalija će poduzeti sljedeći
korak u svom planu otvaranja i prebaciti se s proširene hitne skrbi na
ograničen redoviti rad. Sva djeca će se zatim moći vratiti u vrtić ili dječije
obdanište.
Ministar za obitelji Joachim Stamp: „Znam da je mnogo obitelji doseglo
granice svoje otpornosti u posljednjih nekoliko tjedana i da su mnoga
djeca bez predškolskog obrazovanja svakog dana lišena svojih mogućnosti. Moja čvrsta namjera je bila, da se pruži djeci odgovarajuća
skrb što je prije moguće, pod uvjetom da je to i odgovorno. Stoga sam
vrlo sretan što, s obzirom na opadajući broj infekcija, možemo poduzeti
sljedeći korak u našem planu otvorenja, od proširene hitne pomoći do
ograničene redovite skrbi.“
U slučaju pada broja infekcija, Ministarstvo za obiteljska pitanja Sjeverne Rajne-Vestfalije rano je razvilo konceptualne prijedloge s interdisciplinarnom znanstvenom podrškom u dječjem obrazovanju i higijeni, kako
vrtići i dječje dnevne njege u vrijeme Korone mogu omogućiti rad s sve
većim brojem djece. Ograničeni redoviti rad odvija se u okviru zaštite od
infekcije. Država također daje vlasnicima vrijeme, da pažljivo pripreme
potrebne promjene. Ograničeni redoviti rad od 8. Lipnja je, kao i svi ko-
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raci koncepta otvaranja, usko koordiniran s općinama i svim ostalim
pružateljima usluga.

Ograničena redovita skrb u vrtićima od 08. Lipnja:









Zabrana rada u vrtićima i dječje dnevne njege bit će ukinuta,
dosadašnja hitna skrb o djeci će se rasformirati;
sva djeca se smiju vratiti u vrtić na sniženoj razini skrbi od 35, 25 i
15 sati tjedno umjesto 45, 35, 25 sati tjedno;
vrtići, koji zbog svojih prostornih i ljudskih kapaciteta mogu postići
veću opskrbu po satima, to mogu omogućiti uz savjetovanje s
nadležnim nadzornim tijelima;
vrtići, koji zbog situacije s osobljem ne mogu pružiti tu ponudu,
također mogu sniziti ponudu prema dolje u dogovoru s lokalnim
uredom za mlade; to bi se trebalo učiniti samo u iznimnim
slučajevima;
u slučajevima, u kojem su u pitanju zaštita djece i posebno teški
slučajevi, oni se moraju uzeti u obzir u opsegu skrbi.

Ograničena redovita skrb od 8. lipnja odnosi se također i na djecu, čiji su
roditelji u prethodnoj hitnoj skrbi mogli iskoristiti opsežniju skrb u pojedinačnim slučajevima. Ministar za obitelji Stamp: „Apeliram na solidarnost
svih roditelja. Taj prijelaz na ovu novu fazu ograničenog redovnog rada
bit će glavni izazov. Neće sve ići glatko. Spremnost na ustupke nužna je
na svim stranama. "
Otvaranje dnevne skrbi za djecu u ograničenim redovnim obliku odvija
se s kvantitativnim i kvalitativnim ograničenjima. Standarde zakone o
obrazovanju djece još se ne mogu postići i specijalistički ključ još nije
moguće ispuniti. Ministarstvo za obitelji Sjeverne Rajne-Vestfalije
definiralo je jasne standarde za ograničeni redovni rad:
• Postoje samo fiksne grupe, bez otvorenih koncepata;
• u svakoj grupi je zaposlen najmanje jedan stručnjak;
• Grupe su još uvijek prostorno odvojene jedna od druge;
• Svi kontakti moraju biti jasni, moraju se poštovati higijenski
koncepti.
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Zabrana dnevne skrbi djece će se također ukinuti od 8. lipnja. U
principu, sva se djeca mogu vratiti svojim dnevnim skrbnicima. No, kako
nisu dostupne sve snage na ovom području, moguća je redukcija razine
skrbi.
Obiteljsko ministarstvo prati korak od proširene hitne skrbi do ograničenog redovnog rada sa znanstvenim nadzorom u zajednici modela.
Nekoliko tisuća djece i stručnjaka redovno se testira u dnevnim centrima
svaki tjedan, a proces infekcije pomno se prati i procjenjuje.
U daljnjem znanstvenom nadzoru zaštitne mjere se ispituju s gledišta
zaštite na radu i provjeravaju u kojoj se mjeri primjenjuju mjere zaštite
na radu i higijenske zaštite za zaštitu zaposlenika i djece.
Ministar za obitelji Stamp: „Maksimalno smo fokusirani na interese naših
zaposlenika i zaposlenica. To mi je najveći prioritet. Zato nismo samo
odabrali unaprijed dovoljno vremena za pripremu, već ćemo posebno
podržati rad vrtića i na licu mjesta. "
To također uključuje:
• isporuka 2 milijuna FFP-2 maski i 3 milijuna kirurških maski uredima za
zaštitu mladih kao početno pomagalo u kontekstu mjera zaštite na radu,
• financijska potpora institucijama za nadoknadu izvanrednih dodatnih
opterećenja, uzrokovanih mjerama zaštite na radu,
• telefonski savjetodavni centar za sve voditelje vrtića, koji na cjelodnevne linije pružaju profesionalnih odgovora na pitanja higijene i zaštite na
radu. Ovo savjetovalište bit će dostupno od 26. svibnja 2020. godine.
• Program zapošljavanja osoblja, koji je namijenjen zapošljavanju pomoćnika u dnevnim centrima, koji olakšavaju lokalno pedagoško osoblje
(npr. pranje ruku, nanošenje i skidanje obuće itd.).
Ministar obitelji Stamp: „Taj korak, kojeg sada poduzimamo, glavni je
izazov za sve koji su involvirani. S njim postupamo sustavno, odgovorno
i pod znanstvenim nadzorom. " Faza ograničenog redovnog rada u
početku se planira do 31. kolovoza 2020. godine. Na temelju znanstvenih otkrića, sljedeći će koraci biti odlučeni sredinom kolovoza.
Pratite nas na Internetu:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
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Instagram: chancen_nrw
YouTube: Chancen NRW
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se uredu za javnost Ministarstva
za djecu, obitelj, izbjeglice i integraciju na telefon 0211 837-2417.
Ovo priopćenje za javnost dostupno je i na Internetu na web stranici državne
Vlade na www.land.nrw

Obavijest o zaštiti podataka u vezi s društvenim medijima
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