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Deschiderea grădiniţelor, în regim de activitate
normală cu program limitat

Biroul de Presă al Cancelariei de
Stat
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 837-1134
0211 837-1405
sau
0211 837-1151

Ministrul Stamp: Începând cu 8 iunie toţi copiii vor putea merge la
grădiniţă, cu program limitat
Ministerul Copiilor, Familiei, Migranţilor şi Integrării comunică
următoarele:
Landul Renania de Nord-Westfalia continuă în mod consecvent un plan
clar de deschidere treptată a grădiniţelor, ţinând cont de situaţia
epidemiologică. Începând din 28 mai 2020 va avea loc, conform
planului, deschiderea grădiniţelor pentru toţi copiii preşcolari. La 8 iunie
Renania de Nord-Westfalia va face următorul pas din cadrul planului de
relaxare, trecând de la activitatea de urgenţă în regim extins la
activitatea normală cu program limitat. Acest lucru înseamnă că toţi
copiii vor putea merge din nou la grădiniţă sau la centrul de asistenţă
maternală, un număr limitat de ore.
Ministrul Familiei Joachim Stamp: „Ştiu că în ultimele săptămâni multe
familii au ajuns la limita suportabilităţii şi că în lipsa educaţiei preşcolare
pentru mulţi copii fiecare zi pierdută reprezintă o şansă mai puţin.
Intenţia mea fermă era de a permite cât mai repede posibil ca toţi copiii
să meargă la grădiniţă, în măsura în care este posibil. Din acest motiv
sunt foarte bucuros că, având în vedere curba descendentă a numărului
de infectări, putem parcurge următoarea etapă a planului nostru de
relaxare, trecând de la activitatea de urgenţă în regim extins la
activitatea normală cu program limitat.“
Pentru cazul descreşterii numărului de infectări, Ministerul Familiei din
Renania de Nord-Westfalia a elaborat din timp propuneri de concepte,
cu ajutor ştiinţific interdisciplinar din domeniile pedagogiei şi igienei, cu
privire la modalitatea în care grădiniţele şi centrele de asistenţă
maternală pot permite funcţionarea cu un număr din ce în ce mai mare
de copii în timpul pandemiei de coronavirus. Activitatea normală cu
program limitat se face în cadrul protecţiei epidemiologice. În plus,
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landul lasă entităţilor care răspund de instituţiile şcolare timp suficient
pentru a pregăti atent schimbările necesare. Activitatea normală cu
program limitat începând din 8 iunie a fost decisă, ca toate etapele
planului de relaxare, în strânsă colaborare cu administraţiile locale şi cu
toate celelalte entităţi care răspund de instituţiile şcolare.
Activitate normală cu program limitat în grădiniţe, începând din 8
iunie:









Interdicţia de a intra în grădiniţe şi centrele de asistenţă
maternală se ridică;
Activitatea în regim de urgenţă de până acum se dizolvă;
Toţi copiii pot reveni la grădiniţă, cu un program redus de 35, 25
şi 15 ore pe săptămână în loc de 45, 35, 25;
Grădiniţele care, ţinând cont de capacităţile de spaţiu şi de
personal disponibile, se consideră în stare să realizeze un număr
mai mare de ore pot permite acest lucru, în acord cu autorităţile
şcolare competente;
Grădiniţele care, din cauza lipsei de personal, sunt în
imposibilitatea de a realiza acest număr de ore, pot reduce
numărul orelor de comun acord cu direcţia locală pentru protecţia
copiilor; acest lucru nu trebuie să se întâmple decât în cazuri
excepţionale;
De cazurile care cad sub incidenţa protecţiei copilului şi cazurile
dificile trebuie să se ţină seama la stabilirea numărului de ore.

Activitatea normală cu program limitat care începe din 8 iunie este
valabilă şi pentru copiii ai căror părinţi puteau beneficia, în cazuri
individuale, de un număr de ore mai extins în cadrul activităţii în regim
de urgenţă. Ministrul Familiei Stamp: „Fac apel la solidaritatea tuturor
părinţilor. Trecerea la această fază nouă a activităţii normale cu program
limitat va fi o mare provocare. Nu va funcţiona totul fără probleme.
Disponibilitatea de a face concesii este necesară din partea tuturor. “
Deschiderea grădiniţelor cu activitate normală şi program limitat se face
cu limitări cantitative şi calitative. Standardele Legii Educaţiei nu pot fi
încă atinse, iar numărul necesar de cadre didactice nu poate fi nici el
asigurat. Ministerul Familiei al landului Renania de Nord-Westfalia a
definit însă standarde clare cu privire la activitatea normală cu program
limitat:
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există numai grupe fixe, nu sunt permise conceptele deschise;
în fiecare grupă există minimum un cadru de specialitate;
grupele sunt separate spaţial unele de altele;
toate contactele trebuie să fie trasabile, iar conceptele de igienă
trebuie respectate.

Şi pentru centrele de asistenţă maternală încetează interdicţia de a intra
în instituţie, începând cu 8 iunie. În principiu toţi copiii se pot întoarce la
asistentele lor maternale. Întrucât însă în acest domeniu nu toate
cadrele sunt disponibile, este posibilă reducerea capacităţilor de
asistenţă.
Ministerul Familiei însoţeşte această etapă, de trecere de la activitatea
de urgenţă în regim extins la activitatea normală cu program limitat, cu o
monitorizare ştiinţifică într-o comunitate „model“. În mod regulat se vor
testa săptămânal mai multe mii de copii şi cadre didactice din grădiniţe,
iar situaţia epidemiologică va fi observată şi evaluată exact.
În cadrul unei alte proceduri de monitorizare ştiinţifică se vor analiza şi
verifica măsurile de protecţie din punctul de vedere al medicinii muncii,
pentru a constata în ce măsură măsurile de protecţie a muncii şi de
igienă contribuie la protecţia personalului şi a copiilor.
Ministrul Familiei Stamp: „Avem în vedere interesele angajatelor şi
angajaţilor noştri. Acest lucru e foarte important pentru mine. Din acest
motiv nu numai că am acordat un avans temporal suficient grădiniţelor,
pentru pregătire, dar vom şi sprijini munca acestora în mod concret la
faţa locului.“
Printre măsurile de sprijin se numără:
 livrarea a 2 milioane de măşti FFP şi a 3 milioane de măşti
chirurgicale către Oficiile de Protecţie a Copilului, ca ajutor iniţial
în cadrul măsurilor de protecţie a muncii,
 ajutor financiar către entităţile care răspund de instituţiile şcolare,



pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare excepţionale
necesare pentru măsurile de protecţie a muncii,
serviciu de consultaţii telefonice pentru toate conducerile
grădiniţelor, unde specialişti vor da răspunsuri competente la
întrebări pe teme de igienă şi protecţie a muncii.
Acest serviciu va fi disponibil începând deja de pe 26 mai 2020.



program de atragere a personalului, prin care să se atragă
personal auxiliar pentru grădiniţe, care să preia din sarcinile
personalului pedagogic la faţa locului (de ex. spălatul pe mâini,
încălţarea şi descălţarea etc.)

Ministrul Familiei Stamp: „Pasul pe care îl facem acum reprezintă o
mare provocare pentru toţi cei implicaţi. Îl vom face cu plan, cu
responsabilitate şi cu asistenţă ştiinţifică.“ Faza activităţii normale cu
program limitat este prevăzută deocamdată până la 31 august 2020. La
mijlocul lui august se vor decide paşii următori, pe baza concluziilor
ştiinţifice.
Urmăriţi-ne în Internet:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancen_nrw
YouTube: Chancen NRW
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Presă al Ministerului
Copiilor, Familiei, Migranţilor şi Integrării, telefon 0211 837-2417.
Acest comunicat de presă este disponibil şi în Internet, la adresa de Internet a
Guvernului Regional www.land.nrw
Notă privind protecţia datelor – reţele sociale
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