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Do wszystkich rodziców dzieci
uczęszczających do berlińskich przedszkoli

11.05.2021

Informacje dla rodziców w sprawie otwarcia placówek opieki dziennej
przy ograniczonej ich pracy od 17. maja 2021
Drodzy rodzice, szanowni Państwo,
siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności w Berlinie wynosi aktualnie (stan z dnia
11.05.2021) 93,7 i tym samym jest on wyraźnie niższy niż przed tygodniem. Także w
grupie dzieci przedszkolnych w ostatnim czasie liczby znowu maleją.
Na podstawie tego pozytywnego rozwoju sytuacji oraz będąc świadom obciążenia,
jakie niesie ze sobą dla Państwa zamknięcie przedszkoli od 08.04.2021, senat na
dzisiejszym posiedzeniu zdecydował o ponownym otwarciu placówek oferujących
opiekę dzienną dla dzieci.

Od dnia 17.05.2021 otwarte będą ponownie dla wszystkich rodzin i ich
dzieci placówki opieki dziennej. Zaoferowana zostanie ich ograniczona
praca w warunkach pandemii.

centralna skrzynka mailowa (także na dokumenty z podpisem elektronicznym): post@senbjf.berlin.de
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Wyszczególniając przewidziane jest::

(1) Wszystkie dzieci z umową o opiekę mają mieć dostęp do opieki dziennej. Odpada
organicznie do poszczególnych grup docelowych. Lista KRITIS zawodów kluczowych dla
systemu nie znajduje już zastosowania.
(2) Placówki przedszkolne powinny zaoferować rodzinom możliwie jak najbardziej zbliżony do
zapotrzebowania zakres opieki spełniający przynajmniej stawiane wymogi prawne, że
niezależnie od wykonywanego zawodu przysługuje im dziennie 7 godzin opieki. Przy tym ma
zostać utworzona przynajmniej jedna grupa, w której długość czasu opieki odpowiadałby temu
wynikającemu z bonu na opiekę całodzienną.
(3) Ograniczona

praca

placówek

w

warunkach

pandemii

nadal

podlega

zasadom

zminimalizowania kontaktów oraz identyfikowalności zachorowań. Opieka ma mieć miejsce w
możliwie stabilnych grupach. Z powodów organizacyjnych grupy mogą ewentualnie jeden raz
zostać utworzone na nowo, praca w nich musi jednak ponownie mieć miejsce w niezmiennym
otoczeniu.
(4) Możliwe są ograniczenia w pracy placówki w porozumieniu przedszkola i nadzoru
przedszkola z rodzicami, o ile wymagają tego braki w personelu lub trudności organizacyjne.
(5) W dalszym ciągu należy przestrzegać obowiązujących zasad higieny.

Prosimy Państwa względem Państwa indywidualnej potrzeby opieki ograniczyć się do niezbędnego
zakresu oraz porozumiewać się w tej kwestii regularnie z Państwa przedszkolem.

Temu otwarciu przedszkoli towarzyszyć będzie stała kontynuacja działań mających na celu ochronę
zdrowia osób zatrudnionych w przedszkolu oraz dzieci. Do tego zalicza się w szczególności kontynuację
strategii przeprowadzaniu testów i szczepienia.
Po wznowieniu ograniczonej pracy placówek przedszkolnych w warunkach pandemii nadal
będziemy uważnie obserwować i oceniać rozwój sytuacji związanej z infekcjami w tychże
placówkach, aby w razie potrzeby zareagować.

Chcemy poza tym udzielić Państwu informacji nt. poszczególnych zagadnień:
Koszty wyżywienia:
Wraz z podjęciem ograniczonej pracy placówek przedszkolnych od dnia 17. maja 2021 SenBJF
(Zarząd senatu ds. kształcenia, młodzieży i rodziny) przewiduje od maja 2021 zasadniczy obowiązek
dla wszystkich rodziców ponownego dopłacania do kosztów wyżywienia kwotą o wysokości 23 euro
miesięcznie. Obowiązuje to także w przypadku, gdy Państwa dzieci nie będą ponownie uczęszczać do
przedszkola. Zaapelowaliśmy jednak do podmiotów kierujących przedszkolami o zrezygnowanie z
opłaty w przypadku, gdy Państwa dzieci skorzystają z prawa do opieki nie częściej niż 10 dni w
miesiącu maju.
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Przyjęcie do przedszkola / adaptacja:
Przyjęcia do przedszkola, jak i procesy adaptacji dla wszystkich dzieci są teraz zasadniczo znowu możliwe.
Obowiązek robienia testu dla ozdrowiałych dzieci:
W ostatnim okresie docierają do nas zapytania o wyjątki w kwestii obowiązku robienia testu w
przedszkolach w przypadku dzieci ozdrowiałych. Odnośnie tego obowiązuje § 6c drugiego
rozporządzenia o ochronie przed infekcjami (Zweite lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung), który
to paragraf przywiduje wyjątek od obowiązku robienia testu m.in. w przypadku
„Ozdrowieńców mogących przedłożyć udokumentowany wynik testu PCR na koronawirusa SARS-CoV-

2 zrobiony nie wcześniej niż przed 28 dniami, ale nie później niż przed sześcioma miesiącami".

Ma to zastosowanie w przypadku ozdrowiałych dzieci w przedszkolach, jeżeli wymagano by od nich
przeprowadzenia testu.

Drodzy rodzice,

dziękujemy Państwu za wasze wsparcie w radzeniu sobie z obecną sytuacją. Mamy nadzieję, że
ułatwimy Państwu organizację dnia codziennego otwierając niebawem placówki opieki dziennej oraz,
że przywrócimy Państwu i Państwu dzieciom znowu choć cząstkę normalności w życiu rodzinnym.
W razie pytań nadal do Państwa dyspozycji jest linia informacyjna dla rodziców Zarządu senatu ds.
kształcenia, młodzieży i rodziny. Jej numer
robocze od godz. 9 do 13.

Z poważaniem
na zlecenie

Holger Schulze
Kierownik działu V
Rodzina i wczesnodziecięce kształcenie

030 - 90227 6600 jest dostępny we wszystkie dni

