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Κανονική λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στην 
πανδημία 
Υπουργός Οικογένειας Stamp: Στις 17 Αυγούστου – με την επιφύλαξη 
του συμβάντος λοίμωξης – θα υπάρξει επιστροφή στην κανονική 
λειτουργία 
Το Υπουργείο Παιδιών, Οικογένειας, Προσφύγων και Ένταξης ανακοινώνει τα εξής: 
Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία συνεχίζει το διαβαθμισμένο, υπεύθυνο πρόγραμμά της για τους 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Από τις 17 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή 
των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στην κανονική λειτουργία υπό τις συνθήκες της 
πανδημίας. Όλα τα παιδιά θα μπορούν μετά από αυτήν την ημερομηνία – διαρκώς σε συνάρτηση με 
το συμβάν μόλυνσης, τις ανάγκες των παιδιών, τα συμφέροντα των εργαζόμενων και το συμφέρον 
των οικογενειών – να πηγαίνουν ξανά στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ή να 
εξυπηρετούνται από άτομα παιδικής φροντίδας στο συμβατικά συμφωνημένο εύρος. Αυτό σημαίνει για 
την καθημερινότητα των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών κυρίως ότι θα μπορούν να 
εφαρμόζονται ξανά τα καθιερωμένα παιδαγωγικά προγράμματα. 
  
Υπουργός Οικογένειας Joachim Stamp: «Οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς και οι οικογένειες έχουν επωμιστεί τους τελευταίους μήνες ένα ασύλληπτο φορτίο. 
Ευχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τη μεγάλη κινητοποίηση και την ευελιξία τους. 
Θεωρούσα πάντα δεδομένο ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία όλων, των εργαζόμενων σε 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και των απασχολούμενων στον τομέα παιδικής μέριμνας, 
των παιδιών και των γονέων και επομένως ότι κάθε βήμα ανοίγματος πρέπει να είναι προϊόν ώριμης 
σκέψης. Μετά από διερεύνηση μαζί με όλους τους συμμετέχοντες, θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνο να 
καταστήσουμε εφικτό το ολοκληρωμένο, κανονικό πρόγραμμα. Στις 17 Αυγούστου επιστρέφουμε – 
συνεχώς με την επιφύλαξη, ωστόσο, του συμβάντος λοίμωξης – στην κανονική λειτουργία. Είναι 
σαφές: Η κανονική λειτουργία παραμένει στις συνθήκες της πανδημίας.» 
  
Γενικά είναι σαφές: Ωστόσο, ανάλογα με την εξέλιξη του συμβάντος λοίμωξης, τις συστάσεις του 
Ινστιτούτου Robert Koch (RKI) και άλλες επιστημονικές και εμπειρικές γνώσεις, μπορεί να προκύψουν 
και νέοι περιορισμοί. Προς το παρόν δεν μπορούν να αποκλειστούν ούτε και κανονισμοί σε επίπεδο 
κρατιδίου. 
  
Για αυτό το περαιτέρω στάδιο ανοίγματος έγινε προκαταρκτικά διαβούλευση με φορείς και κοινότητες, 
επαγγελματικές ενώσεις και παιδίατρους. Εδώ λήφθηκαν υπόψη και επιστημονικά αποτελέσματα, 
όπως οι εμπειρίες από την κανονική λειτουργία με περιορισμούς. Σε στενή συνεργασία με τους φορείς 
και τις κοινότητες, το Υπουργείο συμφώνησε να μην εφαρμόσει την κανονική λειτουργία αμέσως μετά 
το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά στις 17 Αυγούστου.  
  
Υπουργός Οικογένειας Joachim Stamp: «Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανταποκρίνεται με αυτόν τον 
τρόπο στην επιθυμία των φορέων και των κοινοτήτων να διατεθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας σε 
όλες τις εγκαταστάσεις, ακόμα και σε εκείνες με χρόνους κλεισίματος για τις διακοπές κατά το δεύτερο 
ήμισυ των σχολικών διακοπών, για τη μετάβαση στην κανονική λειτουργία.»  
  
Στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς δεν μπορούν να εφαρμοστούν σημαντικά μέτρα 
προστασίας, τα οποία ισχύουν για άλλους τομείς. Η τήρηση των αποστάσεων μεταξύ παιδιών καθώς 
και μεταξύ παιδιών και παιδαγωγικού προσωπικού ή απασχολούμενων στον τομέα παιδικής μέριμνας, 
δεν είναι εφικτή. Ακόμα και η χρήση μάσκας στόματος-μύτης δεν είναι εφαρμόσιμη στα παιδιά. Για 
αυτόν τον λόγο συνεχίζει να έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα η εφαρμογή μέτρων υγιεινής στους 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Τα γενικά μέτρα προστασίας, τα οποία θα πρέπει να 
εμποδίζουν την εξάπλωση του ιού, εξακολουθούν να ισχύουν και ρυθμίζονται ξεχωριστά. Αυτά 
αφορούν την τήρηση απόστασης μεταξύ των ενηλίκων, τη χρήση μάσκας στόματος-μύτης από 
ενήλικες εάν δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας πιθανών 
συμβάντων λοίμωξης και ιδιαίτερων μέτρων υγιεινής. 
  
Για να καλύψει τις ανάγκες για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και να εξασφαλίσει 
περισσότερη ασφάλεια σε σχέση με τον κορονοϊό, το κρατίδιο αποφάσισε να ελέγχονται αμέσως και 
εκτενώς όλοι οι συμμετέχοντες σε περίπτωση που προκύψει επιτόπου σε βρεφονηπιακό ή παιδικό 
σταθμό ένα συμβάν μόλυνσης. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς 



σταθμούς και οι απασχολούμενοι στον τομέα παιδικής μέριμνας θα μπορούν να ελέγχονται 
προαιρετικά κάθε 14 ημέρες μέχρι τις φθινοπωρινές διακοπές. Το κρατίδιο θα αναλαμβάνει το σχετικό 
κόστος. Εάν εξακριβωθεί ένα συμβάν μόλυνσης από αυτούς τους ελέγχους, θα λαμβάνονται 
περαιτέρω μέτρα από τις υπηρεσίες υγείας. 
  
Για να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις για την εφαρμογή των προδιαγραφών υγιεινής 
(απολύμανση, πλύσιμο χεριών, ετοιμασία φαγητού, τήρηση αποστάσεων), οι φορείς των 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών θα λάβουν βραχυπρόθεσμα οικονομική ενίσχυση. Οι παροχές 
αυτές θα εξυπηρετούν ειδικότερα τη χρηματοδότηση πρόσθετου βοηθητικού δυναμικού στον μη 
παιδαγωγικό τομέα καθώς και την ελάφρυνση των φορέων για τις μη προβλέψιμες, αυξημένες 
δαπάνες για τον εξοπλισμό υγιεινής και προστασίας στην εργασία.  
  
Υπουργός Οικογένειας Stamp: «Το βοηθητικό προσωπικό των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 
μειώνει τον φόρτο του παιδαγωγικού προσωπικού σε απλές, καθημερινές εργασίες. Δεν αντικαθιστά 
το παιδαγωγικό προσωπικό μας, αλλά παρέχει υποστήριξη στην καθημερινότητα των βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών. Την παιδαγωγική φροντίδα και την προσχολική εκπαίδευση αναλαμβάνει το 
εξειδικευμένο δυναμικό μας». Το πρόγραμμα του κρατιδίου προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά μέχρι 
το τέλος του έτους. 
  
Νομικές προδιαγραφές για την κανονική λειτουργία από τις 17 Αυγούστου: 

 
Οι νομικοί κανονισμοί του Όγδοου Κώδικα Κοινωνικής Νομοθεσίας (SGB VIII) και του νόμου για την 
εκπαίδευση των παιδιών (KiBiz) ισχύουν χωρίς περιορισμούς. 
  

·         Ισχύουν τα γενικά μέτρα προστασίας που θα πρέπει να εμποδίζουν την εξάπλωση του 
SARS-CoV-2 και ρυθμίζονται ξεχωριστά.  

·         Για τη χρήση του προσωπικού σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς πρέπει να 
εφαρμόζεται η νέα διάταξη για το προσωπικό, η οποία προς στιγμήν βρίσκεται στο στάδιο της 
τελικής έγκρισης. Αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα μέσα στον Αύγουστο. Η εξατομικευμένη 
αξιολόγηση κινδύνων που πρέπει να εκτελείται στα πλαίσια της εκτίμησης της επαγγελματικής 
υγείας μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένους πόρους από πλευράς προσωπικού στην 
παιδαγωγική καθημερινότητα των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Για να ληφθεί 
υπόψη αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση, η διάταξη για το προσωπικό προβλέπει ένα άνοιγμα 
περιορισμένης διάρκειας και/ή τη δυνατότητα αποκλίσεων από τα υφιστάμενα πρότυπα. 

  
Για την εφαρμογή αυτό σημαίνει: 
  
·         Η «Οδηγία για την κανονική λειτουργία με περιορισμούς των βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών σε συνάρτηση με την προστασία από τη μόλυνση λόγω της πανδημίας SARS-CoV-
2» δεν εφαρμόζεται πλέον από τις 17 Αυγούστου 2020. 

·         Οι προδιαγραφές της άδειας λειτουργίας πρέπει να τηρούνται.  
·         Τα παιδαγωγικά προγράμματα που προβλέπονται για την κανονική λειτουργία, μπορούν να 

εφαρμοστούν ξανά.  
·         Τα παιδιά θα λαμβάνουν ξανά το συμβατικά συμφωνημένο εύρος φροντίδας.  
·         Αν δεν είναι δυνατή η τήρηση της ατομικής ελάχιστης απόστασης σε κάποιον βρεφονηπιακό 

ή παιδικό σταθμό, αυτή η κατάσταση, όπως ισχύει και στην κανονική λειτουργία, θα πρέπει να 
γνωστοποιείται από τον φορέα στην εκάστοτε Υπηρεσία Παιδικής Πρόνοιας σύμφωνα με την § 
47 του Όγδοου Κώδικα Κοινωνικής Νομοθεσίας (SGB VIII) και θα πρέπει να αναπτύσσονται 
λύσεις για την καλύτερη δυνατή τήρηση της λειτουργίας του βρεφονηπιακού ή παιδικού 
σταθμού. Εδώ μπορεί να προκύψουν περιορισμοί στις παροχές φροντίδας, εφόσον δεν είναι 
εφικτή κάποια άλλη λύση. 

·         Όλοι οι ενήλικες πρέπει να τηρούν ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Αυτό ισχύει 
για τους εργαζόμενους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και τους 
απασχολούμενους στον τομέα παιδικής μέριμνας μεταξύ τους, επίσης μεταξύ των 
εργαζόμενων και/ή των απασχολούμενων στον τομέα παιδικής μέριμνας και των γονέων 
καθώς και μεταξύ των εργαζόμενων και/ή των απασχολούμενων στον τομέα παιδικής 
μέριμνας και των εξωτερικών ατόμων.  

·         Για τις επαφές με άλλους ενήλικες πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται μάσκα στόματος-μύτης 
αν δεν είναι δυνατή η τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου.  

·         Η ιχνηλασιμότητα πιθανώς προκυπτόντων συμβάντων μόλυνσης πρέπει να εξακολουθήσει 
να εξασφαλίζεται.  

·         Τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται.  



  
Αναλυτικές πληροφορίες και συστάσεις μπορείτε να βρείτε εδώ. 
  
  
Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο:  
Twitter: @chancennrw  
Facebook: Chancen NRW  
Instagram: chancen_nrw  
YouTube: Chancen NRW 

 

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
https://twitter.com/chancennrw?lang=de
https://www.facebook.com/ChancenNRW/
https://www.instagram.com/chancen_nrw/
https://www.youtube.com/channel/UCkSkvcG6LFZYqmx0rsg58IQ

