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O nouă închidere a centrelor de zi cu program prelungit și a centrelor de zi 

pentru asistență - Informații de interes pentru părinți privind funcționarea în 

regim de urgență începând cu 08 aprilie 2021 

Dragi părinți, doamnelor și domnilor, 
 

Având în vedere numărul în creștere al cazurilor de infectare cu noua variantă de coronavirus 

(B.1.1.7) Senatul din Berlin a decis, în ședința extraordinară de astăzi, o nouă închidere a 

centrelor de zi cu program prelungit și a centrelor de zi pentru asistență precum și revenirea la 

funcționarea în regim de urgență. Această reglementare este valabilă începând cu data de 

08.04.2021. Pe această cale se încearcă reducerea numărului de noi infectări și evitarea 

supraîncărcării sistemului medical. 
 

Puteți apela la asistența în regim de urgență în cazul în care 

 există o necesitate urgentă de asistență pentru copilul dumneavoastră, în lipsa altor 

posibilități de asistență 

                       și în același timp 

 activitatea profesională a unui părinte (chiar și în sistem de lucru la domiciliu) este 

înscrisă pe lista actuală pentru asistență în regim de urgență. Această listă se găsește la  

  /sen/bjf/corona/schule/uebersicht-der-berufsgruppen-fuer-die-  

notbetreuung.pdf 
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 este vorba despre copii de vârstă preșcolară (așadar copii care urmează să înceapă 

școala în această vară) sau copii provenind din familii monoparentale indiferent de 

activitatea profesională a părinților sau de dreptul la asistența în regim de urgență, 

stabilit de serviciile de asistență social, resp. 

 este vorba despre copii care au nevoie de asistență din rațiuni pedagogice urgente. 

În această categorie se încadrează copiii cu deficiențe, copiii care au nevoie de 

asistență pentru stimularea vorbirii precum și cazurile aflate în atenția serviciilor de 

protecție a copilului. Asistența acestor copii este oferită indiferent de activitatea 

profesională a părinților sau a tutorilor acestora. 

O necesitate extraordinară urgentă de asistență poate fi justificată profesional sau 

privat. Poate fi vorba de o singură zi sau poate fi vorba de o necesitate continuă sau 

periodică. 

Dincolo de aceasta apelăm la toți părinții beneficiari și la îngrijitorii copiilor să se limiteze 

absolut la strictul necesar în ceea ce privește necesitatea de asistență și să discute 

periodic aceste aspecte cu instituțiile respective. 

Vă rugăm să țineți cont de faptul că în prezent nu putem primi în centrele de zi copii care 
manifestă chiar și simptome ușoare de răceală, precum strănut sau tuse, dacă nu se 
prezintă un rezultat negativ la test. Regulile transmise în informarea pentru părinți din 
31.03.2021 în ceea ce privește copiii cu simptome de răceală sunt valabile în 
continuare. 

Contribuția pentru asigurarea mesei: 

Ținând cont de reimpunerea funcționării în regim de urgență și de limitările și eforturile 

la care sunt supuși părinții, am solicitat centrelor de zi să renunțe la încasarea 

contribuției pentru asigurarea mesei începând cu luna aprilie, în cazul în care perioada de 

asistență nu depășește mai mult de 10 zile pe lună. Deoarece încasarea contribuției 

pentru asigurarea mesei are loc de regulă la începutul lunii și în acest moment numărul 

de zile în care se oferă asistență este încă neclar, este posibilă și o decontare ulterioară. 

 
Dragi părinți, 

Senatul din Berlin speră în revenirea cât mai rapidă la programul de funcționare limitat, cu 

respectarea condițiilor impuse de pandemie. În acest sens, continuăm campania de 

vaccinare a angajaților din centrele Kita și centrele de zi pentru asistență. În plus, în 

săptămânile următoare vor fi puse la dispoziție noi seturi de testare pentru personalul 

pedagogic și, mai nou, și pentru copii. Un alt aspect important este și rămâne 

respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor de igienă. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și susținere. 

Cu salutări 

cordiale 

Însărcinat 

Holger Schulze 
Șef departament 
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Familie și educație pentru copii de vârste mici 


