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Către toți părinții copiilor
din grădinițele Berlinului

06.05.2021
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Informațiile părinților despre extinderea îngrijirii de urgență
Dragi părinți
Stimate doamnelor și domnilor

–

După o întregire intrată în vigoare la 23 Aprilie a legii de protecție împotriva Infecțiilor se va extinde încă o dată dreptul la
indemnizația de boală pentru copii. Dreptul la indemnizația de boală pentru copii creste de la 20 de zile pe părinte și pe copil
la 30 de zile și prin aceasta pentru ambii părinți pe copil sunt 60 de zile. Și pentru părinții care cresc singuri copiii creste
dreptul pe copil de la 30 de zile la acum 60 de zile. La mai mulți copii este valabil dreptul la maximum 65 de zile pe părinte,
pentru părinții singuri sunt mamut 130 de zile.
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Un drept la o îndemnizație ridicată de boală pentru copii din cauza pandemiei există nu numai atunci când copilul propriu
este bolnav, dar și atunci când supravegherea copilului trebuie efectuată acasă pentru că grădinița este închisă din cauza
pandemiei sau câte o grupă intră în carantină. Cu aceasta și cei care au dreptul la o supraveghere de urgență au în
principiu dreptul la o indemnizația de boală pentru copii atunci când cu recomandarea noastră supraveghează copiii acasă.
Ca și până acum indemnizația de boală pentru copii reprezintă 90 la sută din pierderea salarizării de muncă.
Cererea pentru indemnizația de boală pentru copii o depuneți la casa de asigurări medicale a D-voastră. Acolo primiți și
formularul corespunzător de completat. Casa de asigurări medicale cere pentru aceasta o adeverință de la grădinița Dvoastră. Un astfel de model este atasat. Grădinițele au fost rugate să vă elibereze la nevoie aceste formulare.
Alte informații în legătură cu extinderea îndemnizațiilor de boală pentru copii găsiți la:
http://www.bmfsfj/fragment-und-antworten-ZU-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976

Dacă nu sunteți în drept ( de exemplu asigurări particulare) puteți depune alternativ o cerere de despăgubire conform § 56
alin. 1a legii de protecție împotriva Infecțiilor (IfSG).
Informații anexe pentru aceasta găsiți la:
http://www.berlin.de/Sen/finanzen/service/entschaedigung/schulschliessung/artikel.935438.php

Pentru întrebări vă stă mai departe la dispoziție Hotline-ul pentru părinți al Administrației Senatului pentru educație tineret și
familie. Aceasta o puteți contacta la 030 - 90227 6600 în toate zilele lucrătoare între ora 9 și 15.
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