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До всички родители на децата
в берлинските детски градини
04.03.2021
Информация за родителите относно частичното отваряне на детските градини от
09.03.2021

Скъпи родители, уважаеми дами и господа,
затварянето на берлинските детски градини от 25.1.2021 насам много ограничи и утежни
ежедневието на вас и вашите деца. Дори при положение, че в крайна сметка повече от
половината деца можаха да се възползват от извънредните грижи в детските градини.
Берлинският сенат е напълно наясно с трудностите на берлинските семейства.
Имайки ги предвид, и имайки предвид незначителната бройка на нови заразявания с
Ковид в детските ни градини, Берлинската община (сенат) реши на заседанието си от
02.03.2021 отново да отвори детските градини за всички от 09.03.2021. И те да работят
частично, съгласно ограниченията, налагани от епидемията.

Конкретно се реши следното:
1. Всички деца да получат достъп до възможността, отново да ходят на детска
градина. Отпада ограничението да се обслужват само специфични групи. Списъкът
на важните за системата професии също отпада.
2. Всички деца да получат възможност за целодневни грижи от по минимум 7 часа.
Независимо дали са силно нуждаещи се от тях или не.
3. Детските градини трябва въпреки това да предложат на децата възможно найсправедлив модел на обгрижване, според нуждите на различните семейства. И за
това да предлагат поне по една целодневна група, съгласно ваучерите за пълно
работно време.
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4. За да се предотвратят новите заразявания, трябва да се намалят контактите и да
има възможност те да се проследяват. Трябва и детските целодневни групи да
бъдат възможно най-стабилни.
5. Хигиенните предпазни мерки остават в сила.
Предстоящото отваряне на детските градини ще постави спонсорите и заведенията пред
големи организаторски предизвикателства. Особено в случаите, в които не всички
възпитателки и възпитатели ще могат да отидат на работа. Ако във вашата детска градина
се случи така, възможно е да се наложи да обсъдите с нейното ръководство модели на
обгрижване на детето ви за едно ограничено време от определени дни или седмици,
които ще се сменят. За това още от сега ви молим да проявите разбиране към детските
градини и активно да ги подкрепите.
Освен това ви молим да пращате детето си на детска градина само ако нямате никаква
друга възможност да го гледате и редовно да обсъждате ситуацията си с детската ви
градина.
Отварянето на детските заведения ще се осъществи чрез повсеместно и неспирно
осигуряване на бързи Ковид-тестове за персонала им. Както и чрез осигуряването на
защитни материали (като маски и оперативни маски). Към тази стратегия се причислява и
разширяването на стратегията за ваксиниране от правителството. Чрез нея персоналът на
детските градини можа да се изкачи в стълбицата за приоритетни ваксино-нуждаещи се.
И сега скоро се очаква да дойде на ред за ваксиниране.
Тези мерки ще доведат до чувствително увеличение на сигурността и стабилността на
работата в детските заведения.
При това ограничено отваряне на детските градини администрацията на Сената за
образованието, младежта и семейството все пак смята, че всички родители трябва да
възобновят плащанията си за храна и напитки на децата от 23 евро месечно от март 2021.
Това се отнася и за дните, в които детето ви няма да ходи на детска градина.
След частичното отваряне ние ще продължим да следим с повишено внимание
разпространението на вируса в детските заведения. И ще оценяваме според нуждата къде
как да се реагира.
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За въпроси бихте могли да използвате предоставената за това до 15.03.2021 гореща
линия на Берлинската община, отговорна за образованието, младежта и семейството.
Телефонът на линията е 030 - 90227 6600 и работи във всички делнични дни от 9 до 13ч.

Много ви благодарим, че ни подкрепяте заедно да преодолеем актуалната ситуация.
Надяваме се, че новите правила ще улеснят организацията на семейния ви живот. И че
донякъде ще нормализират ежедневието на вас и вашите деца.

С приятелски поздрави,
упълномощеният
Холгер Шулце
Ръководител на отдел V
„Семейство и ранно детско образование“

