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Do wszystkich rodziców dzieci 
przebywających w placówkach dziennej opieki w Berlinie 
 

12.03.2021 
 
 

Informacje dla rodziców dotyczące dodatkowych opcji opieki nad dziećmi narażonymi na 

zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby w przypadku zachorowania na COVID-19 lub 

które nie mogą uczestniczyć w zwykłej opiece dziennej z powodu bliskiej osoby, która jest w 

grupie podwyższonego ryzyka 

 

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo, 

 

Dzieci należące do tzw. grupy ryzyka często nie mogą ze względów zdrowotnych przebywać  

w zwykłych placówkach dziennej opieki lub korzystają z nich w bardzo ograniczonym zakresie. To 

samo może dotyczyć dzieci, których rodzice, dziadkowie lub rodzeństwo należą do grupy ryzyka, 

jeśli mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Towarzyszy temu szereg obciążeń dla 

wszystkich będących w tej sytuacji. 

 

Również tym dzieciom należy umożliwić dostęp do edukacji przedszkolnej i opieki, w ten sposób 

odciążając rodziców. Dlatego kraj związkowy Berlin zawarł z wykonawcami umów na opiekę 

przedszkolną porozumienie, które umożliwia tę opiekę w wyjątkowo bezpiecznych ramach. Z reguły 

należy przez to rozumieć małe, stałe grupy, przy czym opieka może odbywać się w placówce lub w 

innym miejscu. W pojedynczych przypadkach można również rozważyć opiekę na godziny w 

warunkach domowych w danej rodzinie. Za przygotowanie tej oferty odpowiadają podmioty 

odpowiedzialne za opiekę dzienną nad dziećmi. Zwróciliśmy się do wszystkich placówek opieki 

dziennej w trybie pilnym o niezwłoczne przygotowanie takiej oferty. Wiemy, że długo już Państwo na 

to czekali. 
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Warunkiem skorzystania z tej oferty jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że 

Państwa dziecko lub osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym ma podwyższone 

ryzyko wystąpienia poważnego przebiegu choroby w przypadku zachorowania na COVID-19  

i w związku z tym nie może korzystać ze zwykłej opieki dziennej. 

 

Wychodzimy z założenia, że w Państwa placówce temat ten został już omówiony. Jeśli nie miało to 

miejsca, a Państwa dziecko spełnia powyższe wymogi, należy skontaktować się z przedszkolem. 

Proszę wspólnie omówić, czy Państwa placówka dysponuje niezbędnym zapleczem organizacyjnym 

i personalnym, aby zapewnić Państwu należytą opiekę. W razie potrzeby jednostka nadzorująca 

przedszkola pomaga podmiotom odpowiedzialnym wyjaśnić, czy i gdzie można wykorzystać 

potencjał przestrzenny do przygotowania odpowiedniej oferty opieki nad dziećmi. 

 

Finansowanie opieki w tym wypadku następuje na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za 

placówkę. Podmiot odpowiedzialny nie ma obowiązku złożenia odpowiedniej oferty. Zakres 

godzinowy opieki w ramach takiej oferty może być również krótszy niż ten potwierdzony na Państwa 

voucherze przedszkolnym (Kita-Gutschein). 

 

Jeśli dana placówka nie jest w stanie przygotować Państwu oferty w tym zakresie, chętnie 
sprawdzimy, czy może zostać zorganizowana (tymczasowa) opieka w innej placówce. 
 
W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod adresem kita-risikomittel@senbjf.berlin.de. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Z upoważnienia 
Holger Schulze 
Dyrektor Wydziału 
ds. Rodziny i wychowania przedszkolnego 

 


