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До всички родители на деца,
посещаващи детски дневни
центрове („Kita“) в Берлин

16.02.2021

Информация за родителите относно разширяване на спешната помощ считано от 22.02.2021
–

Уважаеми родители, уважаеми госпожи и господа,
На 11.02.2021 Берлинският сенат взе решението да не предприема никакви промени по
Наредбата относно мерките за защита от инфекции, който е в сила от 25.01.2021.
В следствие на това детските дневни заведения („Kindertageseinrichtungen“) и центровете за дневна
грижа за деца („Kindertagespflegestellen“) в Берлин остават затворени, като продължават да
предлагат съдействие в спешни случаи.

Но предвид голямото натоварване на семействата в Берлин, разпоредбите за достъп до спешна
помощ трябва да бъдат разширени считано от 22.02.2021 г.
От 22.02.2021 г. настоящата горна граница за максимално използване на спешна помощ в
берлинските детски дневни заведения ще бъде вдигната от 50% на 60% от местата, с които
заведенията разполагат по договор.

–

Понастоящем действащите изисквания за достъп до спешна помощ остават принципно в сила.
В случай на изключително спешна нужда от грижи и липса на алтернатива – от 22.02.2021 г.
може допълнително да бъдат допуснати деца, които скоро ще започнат училище, при които
задължителното посещаване на училище е било отложено или които се нуждаят от езикова
подкрепа. С това преходът към училище и нуждата от езикова подкрепа се считат за други
специални педагогически причини за спешна помощ.
По отношение на използването на спешна помощ, моля, продължете да поддържате тесен
контакт с Вашата институция.
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Горещата линия на Администрацията на Сената за образованието, младежта и семейството
продължава да бъде на Ваше разположение за изясняване на въпросите относно правото на
достъп до спешна помощ. Можете да се свържете с горещата телефонна линия на номер 030
- 90227 6600 всеки работен ден от 9 до 15 часа.
С уважение,
изготвено по поръчение на
Холгер Шулце (Holger Schulze)
Ръководител на отдел "Семейство и ранно детско образование" (Leiter der Abteilung Familie und frühkindliche Bildung)

