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Информация за родителите относно възобновяването на редовнaтa оперативна 
дейност от 21 юни 2021 г. 

 
 
 
Уважаеми родители, дами и господа, 

 
2020 - 2021 година в детските градини ни изправи месеци наред пред сериозни 
предизвикателства. По време на пандемията от коронавирус и в ситуация на съпътстващите 
заповеди за защита от SARS-CoV-2-инфекция трябваше да осигурим защита на здравето на 
децата и персонала, също така достъпа до образование за всички деца в ранна детска 
възраст и възстановяването на баланса между професионалния и личния живот. 
 
Поради стабилния и нисък процент на инфекции в берлинските детски градини, на 
заседанието си на 15.06.2021 г. Сенатът на Берлин реши, че най-късно от 21.06.2021 г. 
всички берлински центрове за дневни детски грижи ще се върнат към редовна оперативна 
дейност - в съответствие с изискванията, произтичащи от пандемията от Covid-19. 
 
Много се радваме на това, тъй като знаем какви ограничения създадоха последните няколко 
месеца за Вас като родители и Вашите деца. 
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Новите разпоредби са следните: 
 

1. Всички деца ще получат грижи в рамките на индивидуалния си 
ваучер/сертификат. 

2. Изискването, грижите да се предоставят във възможно най-стабилни групи, вече 
няма да се прилага. 

3. Отново ще се прилага редовното работно време. 
4. Ранните и късните смени за грижи се предоставят в детските градини в рамките на 

редовните часове. 
5. Затварянето на детските градини по време на лятната ваканция може да се 

осъществи, както е планирано и обсъдено с родителите. Същевременно се прилага 
разпоредбата на 53, параграф 4 от RV Tag, според която отговорните органи, след 
консултация с родителите, трябва да осигурят подходящи грижи по време на 
затварянето на детската градина.  

6. Грижата за деца в сътруднически центрове отново е възможна.  
7. Ако детските градини искат да се върнат към редовна дейност преди 21.06.2021 г., 

това е възможно. 
 
Бихме искали да отбележим, че - особено поради продължаващата пандемична ситуация - е 
възможно да има ограничения в обхвата на грижите, например поради недостиг на персонал 
в детската градина, дори и след възобновяването на редовните дейности. В този случай 
детската Ви градина ще се координира с Вас и с ръководството на детската градина. 
 
По време на редовна дейност в условия на пандемия, родителите трябва да влизат в 
помещенията само с маска. Трябва да се вземе предвид изискването за спазване на 
разстояние. В центровете за дневни грижи ще бъдат обособени подходящи зони за чакане 
при взимане и оставяне на децата. Те трябва да бъдат придружавани само от един родител. 
 
Уважаеми родители, наясно сме със стреса и напрежението, които донесе краят на учебната 
година, и се надяваме, че с настоящия спад на пандемията и предстоящото въвеждане на 
редовната дейност, ще се върне стабилността и предвидимостта в ежедневното 
функциониране на детските градини. 
 
Ако имате въпроси, горещата линия за родители на Сенатския отдел за образованието, 
младежта и семейството е на разположение до 24 юни 2021 г. Можете да се обадите на 
телефон 030 - 90227 6600 всеки работен ден от 9 до 13 часа. 
 
След лятната ваканция горещата линия ще бъде отново на разположение от 09.08.2021 г. до 
31.08.2021 г., когато ще бъде прекратена. 
 
 
С уважение, 
  
от името на 
Холгер Шулце 
Ръководител на отдел V 
Семейно и ранно детско образование 
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