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Ponowne zamknięcie przedszkoli i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi 

Informacja dla rodziców o działaniu placówek w trybie awaryjnym od dnia 08 

kwietnia 2021 r. 

Drodzy rodzice, szanowni Państwo, 

 

w związku z rosnącą liczbą infekcji w wyniku nasilonego występowania odmiany wirusa 

Corona (B.1.1.7) Senat Berlina podjął na dzisiejszym posiedzeniu specjalnym decyzję o 

ponownym zamknięciu żłobków oraz przedszkoli i przywróceniu działania tych placówek 

w trybie awaryjnym. Rozporządzenie to będzie obowiązywać od dnia 08.04.2021 r. Ma 

ono na celu zmniejszenie liczby nowych zakażeń i uniknięcie przeciążenia systemu opieki 

zdrowotnej. 

 

Z opieki awaryjnej (Notbetreuung) można skorzystać, jeśli 

 istnieje wyjątkowo pilna potrzeba opieki nad dzieckiem z powodu braku innych 

możliwości  

                       a jednocześnie 

 działalność zawodowa przynajmniej jednego z rodziców (również praca zdalna) 

znajduje się na aktualnej liście zawodów uprawniających do opieki awaryjnej w 

danej placówce. Listę tę można znaleźć pod następującym linkiem: 

www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/uebersicht-der-berufsgruppen-fuer-die-

notbetreuung.pdf  



 

 

 chodzi o dzieci w zerówce (tj. dziećmi, które latem mają pójść do szkoły) lub dzieci 

rodziców samotnie wychowujących, niezależnie od zawodu rodziców, lub 

  dotyczy to dzieci, które wymagają opieki ze szczególnie pilnych względów 

dydaktyczno-wychowawczych. Do tej grupy należą dzieci niepełnosprawne, dzieci 

wymagające wsparcia językowego oraz dzieci objęte ochroną kryzysową. Opieka nad 

tymi dziećmi będzię również zapewniona niezależnie od wykonywanego zawodu ich 

rodziców lub opiekunów. 

Wyjątkowo pilne zapotrzebowanie na opiekę nad dzieckiem może być związane z pracą 

lub mieć charakter osobisty. Może to być zapotrzebowanie na jeden dzień lub długotrwałe 

oraz regularne. 

Niezależnie od tego apelujemy do wszystkich uprawnionych rodziców lub opiekunów, aby 

ograniczyli swoje indywidualne potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi do niezbędnego 

minimum i regularnie uzgadniali to ze swoimi placówkami. 

Proszę pamiętać, że dzieci nawet z lekkimi objawami przeziębienia, takimi jak katar czy 

kaszel, nie mogą być oddawane pod opiekę bez ukazania negatywnego wyniku testu. 

Nadal obowiązują przepisy zawarte w informacji dla rodziców z dnia 31.03.2021 r. 

dotyczące postępowania w wypadku występowania u dzieci objawów przeziębienia. 

Koszty wyżywienia: 

W związku z wielokrotnym wprowadzaniem trybu awaryjnego i związanymi z tym 

ograniczeniami i obciążeniami dla rodziców, zwróciliśmy się do podmiotów prowadzących 

żłobki i przedszkola z prośbą o odstąpienie od pobierania opłat za posiłki od miesiąca 

kwietnia począwszy, w przypadku nie korzystania przez rodziców z usług placówki przez 

więcej niż 10 dni w danym miesiącu. Ponieważ pobieranie opłat za wyżywienie odbywa się 

zazwyczaj na początku miesiąca, a w tym momencie może być jeszcze niejasne, na ile 

faktycznie skorzystamy z oferty opieki nad dzieckiem, możliwe będzie również rozliczenie 

w terminie późniejszym.  

 

Drodzy rodzice, 

Senat Berlina dąży do jak najszybszego powrotu do ograniczonych, ale regularnych form 

działalności placówek opieki nad dziećmi w warunkach pandemii. W tym celu 

kontynuujemy kampanię szczepień dla pracowników ośrodków opieki dziennej i placówek 

opieki nad dziećmi. Ponadto w najbliższych tygodniach udostępnionych zostanie więcej 

zestawów testowych dla pracowników oświaty oraz – to nowość – dla dzieci. Kolejnym 

ważnym elementem jest i pozostanie przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących  

higieny. 

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. 

Z wyrazami szacunku 

Z polecenia 

Holger Schulze 
Kierownik działu ds. 

rodziny i edukacji przedszkolnej


