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Informațiile părinților în legătură cu întregiri despre posibilitățile de supraveghere a
copiilor cu riscuri ridicate de îmbolnăvire cu urmări grave în cazul infectării cu CoViD-19
sau care sunt în legătură directă cu persoane care au un risc ridicat și din această cauză
nu pot participa la programul normal al grădiniței

Dragi părinți, stimate doamnelor și domnilor
Copiii care aparțin unei așa numite grupe de risc nu pot participa din motive de sănătate la
programul obișnuit al grădiniței sau îl folosesc doar parțial. Tot așa pot fi afectați și copiii care
au părinți, bunici sau frați și surori care aparțin grupei de risc și trăiesc cu ei în aceeași
gospodărie. În aceste cazuri toți participanții sunt afectați în mod special.
Și acești copiii trebuie să beneficieze de accesul la educația din copilăria timpurie și
supravegherea, precum și ușurarea părinților prin aceasta. De aceea Landul Berlin a încheiat o
înțelegere cu partenerii săi prin care se face posibilă o supraveghere în condiții de siguranță
speciale. Aici este vorba de regulă despre grupe mici, stabile, unde supravegherea se poate
efectua la grădiniță sau în alt loc. În unele cazuri se poate ajunge la efectuarea supravegherii la
domiciliul familiei pentru câteva ore. Cum se va organiza aceasta vor răspunde purtătorii
grădinițelor. Noi am apelat de urgență la toți purtătorii grădinițelor, să se ocupe de generarea
acestor oferte. Știm că D-voastră așteptați cu nerăbdare aceste măsuri de mult timp.
Condiția pentru a putea beneficia de această ofertă este, ca copilul D-voastră sau o persoană
din gospodărie, să fie atestat medical cu riscul de evoluție grea în cazul îmbolnăvirii cu boala
CoViD-ului-19 și din această cauză nu poate participa la programul normal al grădiniței.
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Presupunem că grădinița D-voastră a discutat deja cu D-voastră despre această temă. Dacă
aceasta încă nu s-a întâmpla și copilul D-voastră este în această situație, vă rugăm să
contactați grădinița. Discutați împreună dacă grădinița dispune de posibilitățile organizatorice și
de personal pentru a vă putea oferi o supraveghere corespunzătoare. Directoratul grădinițelor
susține purtătorul în caz de nevoie să clarifice dacă și unde există potențiale spații care să se
poată folosi pentru ofertele devsupraveghere corespunzătoare.
Finanțarea acestor oferte se va efectua la cererea purtătorilor grădiniței. O obligație de a face o
ofertă corespunzătoare nu există pentru purtător. Chiar și durata supravegherii poate să fie mai
scurtă decât cea prevăzută în actele D-voastră.
Dacă purtătorul nu vă poate face o ofertă corespunzătoare vom putea verifica dacă (temporar)
supravegherea se va efectua de un alt purtător.

În caz de interesare anunțați-vă pe
Cu stimă
În numele
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