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До всички родители c деца
в детските градини на гр. Берлин
–

03.02.2021
Информация за родителите поради временното затваряне на детските градини
до 14.02.2021 г. и правото на спешна дневна грижа
–

Уважаеми дами и господа, скъпи родители,
наясно сме с голямата тежест създадена от затварянето на детските градини и извънредно
сформираните спешни дневни грижи. Бихме искали да Ви изразим своята искренна благодарност за
подкрепата и търпението, които са нужни, за да се справим всички с тази ситуация. Настоящият
спад в броя на заразените води до надеждата, че различните мерки за овладяване на пандемията,
които засягат целия социален живот, започват да действат. С цел да се подкрепи тази положителна
тенденция, мерките за намаляване на контактите в сектора на детските градини първоначално ще
продължат, както е планирано. По тази причина Ви призовавамe да продължите, доколкото е
възможно, да се грижите за Вашите деца вкъщи.
Същевременно Ви молим за разбиране относно факта, че в момента все още не сме в състояние да
Ви информираме конкретно за разпоредбите за детските градини от 15.02. За това е необходимо да
се изчака съгласуването на федералното правителство с федералните провинции и последващите
решения на Сената.
С настоящото писмо Ви изпращаме нова или допълнителна информация за събирането на такса за
храна, обезщетения от Здравната каса при болест на дете, които сега се отпускат допълнително,
както и за достъпа до спешните детски грижи.
–

Такса за хранене
За разлика от повечето федерални провинции, в сектора на детските градини в областа на Берлин
такси не се начисляват. Родителската вноска за разходите за храна обикновено е 23 евро на месец.
По принцип таксата за хранене трябва да се заплаща и през редовните почивни дни или по време
на периоди на заболяване на детето. Същото се отнасяше до сега и за детските градини по време
на ограниченията, свързани с пандемията.
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Поради продължаващите ограничения, вече призовахме детските градини да спрат събирането на
таксите за храна за месец февруари. Това се отнася за семейства, чиито деца не ползват грижите на
детската градина повече от 10 дни през февруари.
Тъй като заплащането на таксата за храна обикновено се извършва в началото на месеца и
същевременно действителният обем на предложените грижи, които ще се използват, е все още
неясен, е възможно, разплащането да се извърши в последствие.

Допълнително обезщетение от Здразната каса при заболяване на децата:
С последното писмо Ви информирахме за Вашите възможности в рамките на разширените
обезщетения при заболяване на детето. Въз основа на различни запитвания, уточняваме, че лицата,
които имат право на спешни детски грижи, по принцип продължават да имат право на детските
надбавки, ако се грижат за децата си вкъщи, следвайки нашата препоръка.

Достъп до спешните грижи
С последното ни уведомително писмо Ви осведомихме за достъпа до извънредно сформираните
спешни дневни грижи. Моля, не забравяйте, че трябва да има изключително спешна нужда от
грижи, например поради липса на друга възможност, кой да гледа децата. Изпълняването на
професията, призната в сферата на критичната инфраструктура, не е достатъчно за достъпа до
предлаганите спешни грижи.
За да се гарантира желаното намаляване на контакти, капацитетът на натоварване в детските
градини не трябва да надвишава 50 процента.
Поради причини, свързани с персонала или организационното естество, Вашата детска градина
може да бъде принудена в отделни случаи да съкрати работното време след консултация със
съответния надзирателен орган. Молим за Вашето разбиране.

За изясняване на въпроси свързани с достъпа до спешните грижи, горещата телефонна линия за
родители на Администрацията на Сената за образование, младеж и семейни въпроси също е на Ваше
разположение. Може да се обадите на 030 - 90227 6600 през всички работни дни от 9 до 15 ч.
В името на Сената
Искрено ваш
Холгер Шулце
Ръководител на отдела "Семейни въпроси и ранно детско образование"

