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Informații pentru părinți referitoare la deschiderea Centrelor de zi, cu regim de 
funcționare limitat, începând de la 9 martie 2021 

 

 
Dragi părinți, doamnelor și domnilor, 

 

închiderea centrelor de zi din Berlin începând de la 25 ianuarie 2021 a cauzat desigur dificultăți 

de organizare precum și limitări ale vieții cotidiene atât pentru dumneavoastră cât și pentru 

copii dumneavoastră, chiar și în ultima vreme, când peste jumătate din numărul total de copii 

au putut beneficia de programul de funcționare în regim de urgență. Senatul este foarte 

conștient de această povară cu care s-au confruntat familiile din Berlin. 
 

În acest context, și având în vedere rata de infectare extrem de redusă în centrele de zi pentru 

copii din Berlin, în cadrul ședinței sale din 02.03.2021 senatul a decis redeschiderea programului 

pentru asistența oferită copiilor pe timpul zilei (centre de zi cu program prelungit și centre de zi 

pentru asistență)  începând de la 09.03.2021 pentru toți copii din Berlin și stabilirea unui 

program de funcționare limitat, cu respectarea condițiilor impuse de pandemie . 
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În detaliu, sunt prevăzute următoarele: 
 

1. Toți copiii trebuie să primească acces la o ofertă de asistență a unui centru de zi. O limitare 

pe grupe țintă individuale este exclusă.  Lista cu profesiile relevante pentru 

sistem nu mai este aplicabilă . 

 
2. Toți copiii primesc o ofertă de îngrijire care se raportează cel puțin la dreptul legal 

independent de necesități, de 7 ore pe zi. 

 
3. Centrele de zi (Kita) trebuie să ofere familiilor un nivel de îngrijire orientat în funcție de nevoi 

și astfel să ofere cel puțin o grupă cu program zilnic de îngrijire conform voucherului pentru 

program prelungit. 

 
4. Pentru a evita riscul de infectare, contactele trebuie reduse și trebuie ținută evidența 

acestora, pentru a putea fi identificate. De aceea, îngrijirea copiilor se va efectua în grupe 

cât mai stabile. 

 
5. Măsurile de igienă aplicabile trebuie respectate. 

 

 
Această redeschidere va pune personalul și instituțiile în fața unor provocări organizatorice 

majore, în special pentru cazurile în care nu toate educatoarele și toți educatorii sunt 

disponibili. În cazul în care se întâmplă acest lucru în centrul de zi de care aparțineți, în unele 

circumstanțe, de comun acord cu conducerea centrului de zi, poate fi necesar ca pentru o 

anumită perioadă de timp să se opteze pentru modele de îngrijire cu alternanță zilnică sau 

săptămânală. În acest sens, apelăm de pe acum la înțelegerea dumneavoastră, pentru a susține 

în mod activ centrele de zi. 

De asemenea, vă rugăm să apelați la serviciile de îngrijire doar în măsura în care vă este absolut 

necesar și să stabiliți întotdeauna periodic programul împreună cu centrul de zi de care 

aparțineți. 

Deschiderea ofertelor pentru grădinițe va fi secondată de asigurarea continuă în teritoriu a 

testelor rapide pentru personalul centrelor de zi precum și de punerea la dispoziție a 

materialelor de protecție (în special măști pentru acoperirea gurii și a nasului / FFP 2). În plus 

se adaugă extinderea strategiei de vaccinare, prin care prioritatea personalul Kita a 

fost avansată și, în cel mai scurt timp, educatoarele și educatorii vor beneficia de 

vaccin. 

Aceste măsuri vor contribui în mod decisiv la siguranța și stabilitatea activității de îngrijire în 

centrele de zi și în centrele de îngrijire pentru copii. 

 
Odată cu reluarea programului în condiții limitate, Senatul pentru Educație, Tineret și Familie 

stabilește începând din martie 2021 obligativitatea pentru toți părinții de a contribui la 

cheltuielile pentru asigurarea mesei cu o sumă lunară de 23 de euro. Această contribuție  
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trebuie plătită chiar și atunci când copiii nu  participă la programul prelungit. 

 

Chiar și după reluarea programului normal în condiții limitate impuse de pandemie, vom rămâne 

vigilenți urmărind și evaluând cu mare atenție fenomenul infectărilor în unități, pentru a putea 

reacționa rapid la nevoie. 

 
Pentru informații și detalii suplimentare puteți apela în continuare linia de asistență 

telefonică a Senatului pentru Educație, Tineret și Familie, care va fi disponibilă, în primă fază 

până la data de 15.03.2021. Numărul de telefon este 030 - 90227 6600 și funcționează în 

fiecare zi lucrătoare de la ora 9 la ora 15. 

 
Vă adresăm calde mulțumiri pentru sprijinul pe care ni-l oferiți în gestionarea acestei situații. 

Sperăm că aceste noi reglementări vă vor ușura organizarea vieții dumneavoastră de familie și 

astfel vom putea oferi copiilor un plus de normalitate în viața de zi cu zi. 

Cu salutări cordiale 

Însărcinat 

Holger Schulze 

Șef departament V 

Familie și educație pentru copii de vârste mici 


