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Funcţionare normală a grădiniţelor pe perioada pandemiei 
Ministrul Familiei Stamp: La 17 august are loc revenirea la funcţionarea 
normală – sub rezerva evoluţiei situaţiei epidemiologice 
Ministerul Copiilor, Familiei, Refugiaţilor şi Integrării comunică următoarele: 
Renania de Nord-Westfalia îşi continuă parcursul stabilit pentru grădiniţe, treptat şi cu responsabilitate. 
Începând din 17 august are loc revenirea la funcţionarea normală a grădiniţelor, în condiţii de 
pandemie. De la această dată toţi copiii vor putea să petreacă din nou la grădiniţă sau centrul de 
asistenţă maternală numărul de ore prevăzut în contract – ţinând cont în permanenţă de situaţia 
epidemiologică, de nevoile copiilor, de interesele angajaţilor şi ale familiilor. Pentru activitatea de zi cu 
zi la grădiniţă acest lucru înseamnă mai ales că vor putea fi aplicate din nou conceptele pedagogice 
consacrate. 
  
Ministrul Familiei Joachim Stamp: „Angajaţii din grădiniţe şi familiile au făcut în ultimele luni eforturi de 
neimaginat. Le mulţumesc din inimă pentru angajamentul excepţional şi pentru flexibilitatea tuturor 
celor implicaţi. Pentru mine a fost tot timpul evident că este obligatoriu să asigurăm protecţia tuturor, a 
angajaţilor din grădiniţe şi din centrele de asistenţă maternală, a copiilor şi părinţilor şi că, din acest 
motiv, fiecare pas de relaxare trebuie gândit foarte bine. După o dezbatere cu toţi cei implicaţi, 
considerăm responsabil să reîncepem funcţionarea normală, cu numărul complet de ore. La data de 
17 august revenim la funcţionarea normală – totuşi în continuare sub rezerva evoluţiei situaţiei 
epidemiologice. Clar este un singur lucru: aceasta rămâne o funcţionare normală pe perioada 
pandemiei.“ 
  
În principiu e clar: În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, de recomandările RKI sau de alte 
concluzii ştiinţifice şi empirice, în orice moment este posibilă introducerea de noi restricţii. Nici 
dispunerea de reglementări la nivelul landului nu poate fi exclusă în acest moment. 
  
Această nouă etapă de relaxare a fost dezbătută în prealabil cu responsabilii instituţiilor şi cu 
municipalităţile, cu sindicatele şi cu medicii pediatri. S-a ţinut seama de asemenea de rezultate 
ştiinţifice, precum şi de experienţele grădiniţelor care au lucrat până acum cu program normal limitat. 
În strânsă consultare cu administratorii instituţiilor şi cu municipalităţile, Ministerul a convenit să nu reia 
funcţionarea normală direct la finalul vacanţei de vară, ci pe data de 17 august. 
  
Ministrul Familiei Joachim Stamp: „Guvernul Regional a venit astfel în întâmpinarea dorinţei 
responsabililor instituţiilor şi municipalităţilor, de a acorda tuturor instituţiilor, inclusiv acelora care sunt 
închise în a doua jumătate a vacanţelor şcolare, un timp de pregătire suficient pentru trecerea la 
funcţionarea normală.“  
  
În grădiniţe este imposibilă aplicarea unor măsuri de protecţie esenţiale, care se aplică în afara 
grădiniţelor. Respectarea obligaţiei de distanţare între copii pe de o parte şi între copii şi personalul 
pedagogic sau asistentele maternale pe de altă parte nu este posibilă. Nici obligaţia purtării măştii de 
protecţie nu se poate aplica copiilor. Din acest motiv implementarea măsurilor de igienă în grădiniţe 
rămâne în continuare foarte importantă. Măsurile de protecţie generale, gândite să împiedice 
răspândirea virusului, sunt valabile în continuare şi se reglementează separat. Acest lucru priveşte 
obligaţia distanţării între adulţi, purtarea măştii de protecţie de către adulţi, dacă nu se poate păstra 
distanţa, şi garantarea trasabilităţii posibilelor infectări, precum şi măsuri speciale de igienă. 
  
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor legate de protejarea sănătăţii angajaţilor şi pentru a garanta 
mai multă siguranţă pe perioada pandemiei, landul a decis ca toţi cei implicaţi să fie testaţi imediat şi 
în număr complet în cazul în care în grădiniţa respectivă apare un caz de infectare. Suplimentar, toţi 
angajaţii din grădiniţă şi asistentele maternale se pot testa voluntar la fiecare 14 zile, până la vacanţa 
de toamnă. Costurile pentru teste vor fi suportate de land. Dacă la aceste testări se va constata o 
infectare, Direcţiile de Sănătate Publică vor lua măsuri suplimentare. 
  
Pentru a putea respecta standardele crescute de aplicare a dispoziţiilor de igienă (dezinfectarea, 
spălarea pe mâini, pregătirea meselor, respectarea distanţei), responsabilii grădiniţelor vor primi ajutor 
financiar pe termen scurt. Subvenţiile sunt gândite să servească mai ales la remunerarea personalului 
auxiliar suplimentar în zona non-pedagogică, precum şi la sprijinirea a responsabililor în acoperirea 
costurilor crescute neprevăzute pentru echipamentul de protecţie a muncii şi dotarea igienică. 
  



Ministrul Familiei Stamp: „Personalul auxiliar din grădiniţe ajută personalul pedagogic la activităţile 
simple, cotidiene. Nu sunt înlocuitori pentru personalul nostru pedagogic, ci un sprijin în activitatea 
zilnică a grădiniţelor. Asistenţa pedagogică şi educaţia preşcolară sunt realizate de cadrele noastre de 
specialitate.“ Acest program al landului este prevăzut deocamdată până la finalul anului. 
  
Prescripţii juridice pentru funcţionarea normală începând cu 17 august: 
 
Reglementările juridice din Codul Social German VIII (SGB VIII) şi Legea cu privire la educaţia copiilor 
(KiBiz) se aplică în totalitate. 
  

·         Se aplică măsurile de protecţie generale gândite să împiedice răspândirea SARS-CoV-2 şi 
care sunt reglementate separat. 

·         Pentru afectarea personalului în grădiniţe se va aplica un nou regulament de personal, aflat 
în prezent în faza votului final. Regulamentul urmează să se publice cu promptitudine, în 
cursul lunii august. Evaluarea riscurilor, care trebuie elaborată individual în cadrul unei 
expertize de medicină a muncii, poate duce la restrângerea resurselor de personal în 
activitatea pedagogică de zi cu zi a grădiniţelor. Pentru a ţine cont de această situaţie, 
regulamentul de personal prevede o deschidere pe termen limitat, respectiv posibilitatea 
abaterii de la standardele în vigoare. 

  
Pentru implementare acest lucru înseamnă: 
  
·         „Documentul privind grădiniţele cu program normal limitat conform normelor de prevenire a 

infecţiilor, având în vedere pandemia de SARS-CoV-2 “ nu se mai aplică începând din 17 
august. 

·         Respectarea dispoziţiilor din autorizarea de funcţionare este obligatorie. 
·         Conceptele pedagogice prevăzute pentru funcţionarea normală pot fi aplicate din nou. 
·         Copiii vor putea din nou sta la grădiniţă numărul total de ore prevăzut în contract. 
·         În cazul în care standardul minim de personal într-o grădiniţă nu poate fi respectat, conform 

§ 47 din SGB VIII această circumstanţă va fi raportată, aşa cum se face de altfel în regim de 
funcţionare normală, de către responsabilul grădiniţei Oficiului de Protecţie a Copilului 
(Jugendamt) de la nivelul landului şi se vor elabora soluţii pentru menţinerea activităţii de 
asistare a copiilor, în condiţiile cele mai bune cu putinţă. Dacă nu sunt posibile alte soluţii, se 
poate ajunge la restrângerea activităţii de asistare a copiilor. 

·         Toţi adulţii au obligaţia de a păstra o distanţă minimă de 1,5 metri faţă de alte persoane. 
Acest lucru este valabil între angajaţii din grădiniţe şi din centrele de asistenţă maternală, între 
angajaţi, respectiv asistentele maternale şi părinţi şi între angajaţi, respectiv asistentele 
maternale şi persoane externe. 

·         În relaţie cu alţi adulţi se va purta în permanenţă o mască de protecţie, atunci când distanţa 
de 1,5 metri nu poate fi respectată.  

·         Trasabilitatea cazurilor de infectare care pot interveni trebuie să fie garantată în continuare. 
·         În continuare trebuie aplicate măsurile de igienă necesare. 

  
Informaţii complete şi recomandări găsiţi aici. 
  
  
Urmăriţi-ne în Internet:  
Twitter: @chancennrw  
Facebook: Chancen NRW  
Instagram: chancen_nrw  
YouTube: Chancen NRW 

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


  
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Presă al Ministerului Copiilor, Familiei, 
Refugiaţilor şi Integrării, telefon 0211 837-2417. 
  
Prezentul comunicat de presă este disponibil şi în Internet, la adresa de Internet a  Guvernului 
Regional www.land.nrw 
  
 
Notă privind protecţia datelor în reţelele sociale. 
 
 

http://www.land.nrw/

