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Организация на дейностите на дневните детски заведения в
условията на пандемия
Министър по въпросите на семейството Щамп: На 17 август – при
условията на епидемична обстановка – ще се пристъпи към
възобновяване на дейността
Министерството за децата, семейството, бежанците и интеграцията съобщава:
Северен Рейн-Вестфалия продължава последователно и отговорно своя курс в областта на
дневните детски заведения. От 17 август ще се премине към възобновяване на нормалната
дейност на дневните детски заведения в условията на пандемия. Дневните детски заведения и
центровете за дневни грижи се отварят отново за посещение от всички деца в договорения
обхват, при непрекъснато съобразяване с епидемичната обстановка, потребностите на децата,
интересите на работещите и на семействата. За ежедневната дейност на детските градини и
детските ясли това означава преди всичко да могат да възобновят прилагането на утвърдени
педагогически концепции.
Министърът по въпросите на семейството Йоахим Щамп: „Персоналът в дневните детски
заведения и семействата положиха неимоверни усилия през последните месеци. Благодаря
изключително за проявената силна ангажираност и гъвкавост на всички участващи. За мен
винаги е било ясно, че трябва да бъде гарантирана защитата на всички - на персонала в
дневните детски заведения и детските центрове за дневни грижи, на децата и родителите,
поради което всяка стъпка на отваряне на същите следва да бъде внимателно обмислена.
След обсъждане с всички заинтересовани страни, ние вярваме, че е целесъобразно пълно
възобновяване на дейността. И така, на 17 август, разбира се съобразявайки се и занапред с
епидемичната обстановка, ние преминаваме към възобновяване на дейността на дневните
детски заведения. Ясно е, че става въпрос за дейност в условия на пандемия.“
Принципно е ясно, че в зависимост от развитието на епидемичната обстановка, препоръките на
Института „Роберт Кох“ (RKI) или друга научна и емпирична информация, обаче, е възможно по
всяко време налагане на нови ограничителни мерки. Към момента не е изключено и
въвеждането на мерки, валидни за цялата федерална провинция.
Тази следваща стъпка на отваряне на детските дневни заведения беше обсъдена
предварително с институции и общини, съюзи и педиатри. При това бяха взети предвид
научните резултати, както и опитът от ограниченията на дейността. При активни консултации с
представители на институциите и общините министерството се съгласи да не стартира
възобновяване на дейността след края на лятната ваканция, а от 17 август.
Министърът по въпросите на семейството Йоахим Щамп: „По този начин правителството на
федералната провинция изпълни искането на институциите и общините на всички детски
заведения, включително на тези, които са в отпуск и през втората половина на ученическата
лятна ваканция, да се предостави достатъчно време за подготовка за преминаване към
възобновяване на дейността.“
В дневните детски заведения не е възможно прилагането на съществените предпазни мерки,
каквито важат извън тях. Спазването на физическа дистанция между децата, както и между
децата и педагогическия персонал или лицата от детските центрове за дневни грижи е
невъзможно. Носенето на маски или средства за покриване на устата и носа е неприложимо
при децата. Ето защо прилагането на хигиенни мерки е от съществено значение в дневните
детски заведения. Общите предпазни мерки, които би трябвало да възпрепятстват
разпространението на вируса, ще продължат да се прилагат и се уреждат от специални
разпоредби. Това се отнася за задължението за спазване на физическа дистанция между
възрастните, носенето на маски или средства за закриване на устата и носа при възрастните,
когато не може да бъде спазено изискването за спазване на физическа дистанция, както и
гарантирането на проследимост на възможни случаи на зараза и специалните хигиенни мерки.
За да посрещнат нуждите от здравна защита на персонала и да се осигури по-голяма
безопасност при справянето с коронавируса, федералната провинция реши да бъде
извършвано незабавно широко тестване на всички контактни лица, ако на място в дневното

детско заведение възникне случай на зараза. Освен това всички членове на персонала в
дневните детски заведения и лицата от центрове за дневни грижи за деца могат доброволно да
се тестват на всеки 14 дни до есенната ваканция. Разходите за това се поемат от федералната
провинция. Ако при такива тестове бъде установен случай на зараза, здравните служби
предприемат допълнителни мерки.
За да се отговори на нарасналите изисквания за прилагане на хигиенни предписания
(дезинфекция, миене на ръце, приготвяне на храна, спазване на дистанция), дневните детски
заведения получават от институциите краткосрочна финансова подкрепа. Тези плащания са
предназначени по-специално за финансиране на допълнителен помощен непедагогически
персонал, както и за облекчаване на тежестта върху институциите за непредвидимите
увеличени разходи за оборудване за здравословни и безопасни условия на труд и хигиена.
Министърът по въпросите на семейството Щамп: „Помощният персонал в детските
градини/детски ясли (Kita) разтоварват педагогическия персонал в обичайната им ежедневна
дейност. Те не са част от нашия педагогически персонал, а само оказват помощ в ежедневната
дейност на детските градини/ясли (Kita). Възпитателната дейност и образование в ранна детска
възраст се осъществява от нашите специалисти.“ Програмата на федералната провинция е
разработена първоначално до края на годината.
Правна рамка за възобновяването на дейността от 17 август:
Прилагат се неограничено правните разпоредби на Осмата книга от Социалния кодекс (SGB
VIII) и Закона за образованието на децата (KiBiz).
·
·

Прилагат се общи предпазни мерки, които трябва да възпрепятстват разпространението
на коронавируса, наричан SARS-CoV-2, които се уреждат от специални разпоредби.
За използването на персонала в дневните детски заведения следва да се прилага
Наредбата за персонала, която в момента е в заключителна фаза на гласуване. Очаква
се тя да бъде публикувана възможно най-скоро през месец август. Индивидуалната
оценка на риска, която трябва да се извърши в рамките на оценката на риска за
здравето и безопасността на персонала, може да доведе до ограничение на човешките
ресурси в ежедневната педагогическа дейност в дневните детски градини. За да се
отчете спецификата на настоящата ситуация, Наредбата за персонала предвижда
временно отваряне или възможност за отклонения от съществуващи стандарти.

Приложимата правна рамка включва следното:
·

·
·
·
·

·

·
·
·

Считано от 17 август 2020 г. няма да се прилагат повече „Насоките за дневните детски
заведения при ограничен режим на работа в съответствие с изискванията за защита от
инфекция поради пандемията от коронавирус, известен като SARS-CoV-2“.
Да се спазват предписанията за лиценза за дейността.
Могат отново да се прилагат предвидените във връзка с дейността педагогически
концепции.
Грижите за децата се полагат отново в договорения обхват.
Ако в дадено дневно детско заведение не може да бъде изпълнен минималният
стандарт по отношение на персонала, съгласно чл. 47 от Осмата книга на Социалния
кодекс (SGB VIII) организацията следва да уведоми за това обстоятелство, както е и при
осъществяване на дейността в нормални условия, съответната служба по въпросите на
младежта и да разработи решения за запазване дейността на детското заведение по
възможно най-добрия начин. Ако не са възможни други варианти, в случая може да се
приложи ограничен режим на работа на детското заведение.
Всички възрастни трябва да спазват физическа дистанция един от друг от минимум 1,5
метра. Спазването на физическа дистанция е задължителна между членовете на
персонала в дневните детски заведения и лицата от центрове за дневни грижи за деца,
между персонала или лицата от центрове за дневни грижи за деца и родителите и
между персонала или лицата от центрове за дневни грижи за деца и външните лица.
При контакт с други възрастни трябва винаги да се носи маска или средство, покриващо
устата и носа, когато не може да се спазва дистанция от 1,5 метра.
Следва да се гарантира проследимост в случай на евентуално възникване на зараза.
Трябва да продължи прилагането на необходимите хигиенни мерки.

Подробна информация и препоръки ще намерите тук.
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 адреса на правителството на
федералната провинция www.land.nrw
Указания за защита на данните по отношение на социалните медии

