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До всички родители c деца
в детските градини на гр. Берлин

11.05.2021
Информация за родителите относно отварянето на детските градини с ограничена
редовна дейност от 17 май 2021 г.
Уважаеми родители, дами и господа,
Седемдневната заболеваемост в Берлин понастоящем (11 май 2021 г.) е 93,7 на 100 000
население и това е значително под нивото от предходната седмица. Дори при възрастовата
група на деца, които посещават детскa градинa, бройката на заразени напоследък намалява.
Въз основа на това положително развитие и със съзнанието за трудностите, които имате
поради затварянето от 08.04.2021 г., Сенатът реши на днешното си заседание да отвори
отново центровете за дневни детски грижи и дневните центрове за деца със специфични
потребности.
От 17.05.2021 г. детските градини и дневните центрове ще бъдат отворени отново за
всички семейства и техните деца, но в условия на пандемия ще се предлага
ограничена редовна дейност.
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По-конкретно се предоставят следните услуги:
(1) Всички деца, за които е сключен договор за посещаване на детска градина, трябва
да имат достъп до дневни грижи. Няма ограничения за отделните целеви групи.
Списъкът със заетите на първа линия няма да се прилага и достъпът до градините е
за всички.
(2) Дневните центрове следва да предлагат на семействата обхват на грижи, който е
възможно най-близък до потребностите и който отговаря поне на законовото право на
7 часа, независимо от нуждите. Трябва да се предлага поне една група с дневен
режим за грижи в съответствие със сертификата за целодневна грижа.
(3) Ограничената редовна дейност в условията на пандемия остава с целта за
свеждане до минимум на броя на новите случаи и проследяване на инфекциите. Ако
е възможно, грижите трябва да се предоставят в постоянни групи. От организационни
съображения групите могат да се обединят в една, ако е необходимо, но след това
отново трябва да работят в стария групов състав.
(4) Ако недостига персонал или организационни обстоятелства го налагат,
ограниченията в работата на детската градина са възможни по споразумение между
родителите и ръководството на детската градина.
(5) Противоепидемичните хигиенни мерки трябва да се спазват.
Молим Ви да продължите да ползвате минимално нуждите на детките дневни
грижи в рамките на Вашите възможности и редовно да съгласувате посещенията
на детето Ви с Вашата детска градина.
Отварянето на детските заведения се извършва при непрекъснато продължаване на
съпътстващите мерки за опазване на здравето на служителите и децата. Това включва
по-специално продължаване на стратегията за тестване и ваксиниране.
Ще продължим с голямо внимание да наблюдаваме и оценяваме ситуацията със
заразите в детските центрове дори и след началото на ограничената редовна дейност в
условията на пандемия, за да реагираме адекватно, ако е необходимо.
Освен това, бихме искали да Ви информираме за следните неща:
Разходи за храна:
Със започването на редовна дейност от 17 май 2021 г. Берлинският Сенат за
образованието, младежта и семейството предвижда по принцип от май 2021 г. всички
родители отново да участват в разходите за храна в размер на 23 евро на месец. Това
важи и ако децата Ви все още не посещават детската градина. Въпреки това, се
обърнахме към доставчиците за храна с молба да не плащате, ако децата Ви не са
ползвали кетъринг услугата повече от 10 дни през месец май.
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Нов прием / адаптиране:
Новият прием, както и адаптацията в детската градина вече са възможни за всички деца.
Задължителни тестове за оздравели деца:
Неотдавна получихме запитвания относно изключенията от изискването за провеждане
на тестове за оздравели деца в детските градини. В тази връзка се прилага § 6 от Втората
наредба за мерките за защита от инфекции, който предвижда освобождаване от
задължителни тестове за "оздравели пациенти, които могат да докажат положителен
резултат от PCR тест за инфекция с коронавируса SARS-CoV-2 преди най-малко 28 дни
и най-много шест месеца".
Това се отнася и за оздравели деца в детски градини, ако в противен случай от тях се
изисква да направят тест.

Уважаеми родители,
Благодарим Ви за подкрепата, която ни оказвате, за да се справим с настоящата
ситуация! Надяваме се, че откриването на градините и на дневните центрове ще Ви
улесни в организирането на ежедневието Ви и че Вие, и Вашите деца ще можете да се
радвате на поне малко по-нормален семеен живот.
Ако имате някакви въпроси, Ви молим да не се колебаете да се свържете с
горещата линия за родители на Сенатския департамент за образованието,
младежта и семейството. Можете да се обадите на телефон 030 - 90227 6600 всеки
работен ден от 9 до 13 ч.

С уважение,
от името на
Холгер Шулце
Ръководител на отдел V
Семейно и ранно детско образование

