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Către toți părinții copiilor
din grădinițele Berlinului

11.05.2021

–
Informațiile părinților despre deschiderea grădinițelor cu program regulat de activitate
redusă începând de la 17 mai 2021

Dragi părinți
Stimate doamnelor și domnilor

Rata de incidență pe 7 zile în Berlin este actual (nivelul la: 11.05.2021) la o valoare de 93,7 și
prin aceasta pregnant sub nivelul din săptămâna prealabilă. Precum și numărul de Infecții la
copiii din grădinițe se micșorează.

–

Ținând cont de această evoluție pozitivă, precum și conștienți de greutățile provocate de
închiderea din 08.04.2021, Senatul a hotărât în ședința de astăzi să redeschidă toate
grădinițele și creșele cu program de îngrijire pentru copii.

Începând din 17.05.2021 toate ofertele de susținere ale grădinițelor vor fi deschise pentru
toate familiile și copiii lor și vor oferi o funcționare normală sub un program special în
timpul pandemiei.

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de
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Detaliat următoarele sunt prevăzute:

(2) Toți copiii cu un contract de îngrijire pot avea acces la grădiniță. Restrângerea pe grupe
individuale nu secmai aplică. Lista KRITIS a meseriilor relevante pentru sistem nu se mai
aplică.
(2) Grădinița trebuie să ofere familiilor un program de supraveghere posibil potrivit necesităților,
care să fie cel puțin conform limitei stabilite legal de 7 ore. Neapărat trebuie să fie oferită cel
puțin o grupă cu programul minim de supraveghere corespunzător în voucher-ul de toată ziua.
(3) Programul regulat de activitate redusă determinată de pandemie rămâne obligat scopului
de mărginire a contactelor și de urmărire a transmisibilității. Supravegherea să fie efectuată
posibil în grupe fixe. Din motive organizatorice grupele se pot stabili din nou, dar trebuie să se
lucreze tot în settings stabili.
(4) În cazul în care apar probleme de personal sau organizatorice este posibilă reducecerea
activității grădiniței la acordul părinților și al dispeceratului.
(5) Regulile valabile de igienă trebuie să fie mai departe respectate.

Vă rugăm să vă limitați în continuare doar la programul individual strict neapărat
necesar si pentru aceasta să vă acordați mereu cu grădinița.

Deschiderea aceasta are loc sub condiția continuării măsurilor înspre sprijinirea protecției
sănătății angajaților și a copiilor. Aici special se continuă special strategia de testare și
vaccinare.
Rămâne mai departe valabil și pe parcursul începerii activității cu program redus regulat sub
condițiile pandemiei să se observe și să se estimeze intensiv stadiul Infecției în grădinițe și la
nevoie să se intervină.

Apoi dorim să vă informăm cu privire la următoarele puncte:

Costurile mesei:

Odată cu preluarea activității regulate începând din 17 mai 2021 Senatul prevede obligația
tuturor părinților de a a participa din mai cu 23 de euro pe lună la costurile mesei. Aceasta este
valabil și atunci când copiii D-voastră încă nu merg la grădiniță. Noi am apelat totuși la purtătorii
grădinițelor ca în cazul în care copiii D-voastră în luna mai frecventează mai puțin de 10 zile
supravegherea să renunțe la plată.
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Înscriere nouă/Perioadă de acomodare
Înscrieri noi precum și acomodării sunt iarăși pentru toți copiii posibile.

Obligația de testarevpentru copiii vindecați:

În ultimul timp ne sunt adresate întrebări cu privire la excepția testării copiilor vindecațiîn
grădinițe. Aici este valabil paragraful 6c al Ordonanței numărul doi cu privire la protecția la
infecții, care prevede printre altele o excepție la testare pentru:
‘Vindecații între 28 de zile și până la șase luni

de vechime al rezultatului pozitiv al testului lor PCR
pentru virusul Corona SARS-CoV-2 pe care să-o prezinte.
Aceasta se adresează și la copiii de grădiniță vindecați, atunci când li se pretinde efectuarea
unui test.

Dragi părinți
vă mulțumim pentru ajutorul D-voastră la trecerea prin situația actuală. Sperăm ca prin
următoarea deschidere a grădinițelor să vă ușurăm organizarea vieții de zi cu zi a D-voastră și a
copiilor și să vă oferim cel puțin un pic de normalitate în viața familiei.

Für Rückfragen steht Ihnen die Eltern-Hotline der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie weiterhin zur Verfügung. Diese erreichen Sie unter der Nummer 030 - 90227 6600 an allen
Werktagen von 9 bis 13 Uhr.

Cu stimă
În numele
Holger Schulze
Șef secție familie și educație timpurie

