Scrisoare adresată părinţilor nr.: 2

17.03.2020

Asistenţă pentru copii care nu au dreptul la
îngrijire într-o grădiniţă sau creşă pe timp de zi.
INFORMAŢIE IMPORTANTĂ
privind îngrijirea copiilor în grupe mari / grupe pe întreprinderi / la
locul de muncă
Ministerul pentru Copii, Familie, Refugiaţi şi Integrare îşi propune să îi informeze şi
pe părinţi în zilele şi săptămânile următoarele. Prin această scrisoare destinată
părinţilor ne adresăm în special acelor părinţi care nu au dreptul la îngrijirea copiilor
într-o grădiniţă sau creşă pe timp de zi.
În primul rând dorim să vă mulţumim pentru înţelegerea pe care vedem că aţi
manifestat-o la transpunerea deciziei de interdicţie a accesului. Ştim că vă aflaţi în
faţa unor provocări enorme în ceea ce priveşte îngrijirea copiilor dumneavoastră. În
afară de aceasta, îngrijirea copiilor pune în faţa părinţilor probleme deosebit de
dificile, pentru unii chiar existenţiale. Chiar dacă avem înţelegere pentru aceste
probleme, în prezent încetinirea răspândirii coronavirusului are prioritate absolută. De
aceea, facem un apel stăruitor la dumneavoastră să nu organizaţi îngrijirea copiilor în
aşa fel încât se ia naştere noi reţele de contact între persoane. Aceasta nu ar face
decât stimuleze şi mai mult răspândirea coroanavirusului.


Vă rugăm să nu constituiţi grupe de îngrijire şi supraveghere a copiilor la
locul de muncă.



Vă rugăm să nu constituiţi grupe mai mari de îngrijire şi
supraveghere a copiilor în cadru privat.

Aceste forme de îngrijire şi supraveghere a copiilor contracarează măsurile
protecţie contra infecţiei cuprinse în decizia "Interzicerea accesului în grădiniţe şi
creşte de zi".
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Vă rugăm să vă îngrijiţi şi să vă supravegheaţi copilul/copiii la locul de muncă
numai atunci când prin aceasta nu se constituie noi reţele de contact.
Vă rugăm să organizaţi îngrijirea şi supravegherea cu simţ de răspundere şi cu
respectarea recomandărilor Institutului Robert Koch. Vă rugăm să nu vă lăsaţi copiii
în grija bunicilor.
Ministrul pentru copii şi tineret dr. Joachim Stamp a convenit în acest sens cu
ministrul economiei dr. Pinkwart ca acesta să transmită această rugăminte şi
angajatorilor. Dânsul va depune eforturi pentru ca angajatorii să facă totul pentru a
facilita îngrijirea şi supravegherea copiilor acasă.

Ministerul pentru Copii, Familie, Refugiaţi şi Integrare al landului NordrheinWestfalen
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Scrisoare adresată părinţilor nr.: 1

17.03.2020

Interzicerea accesului şi îngrijirea şi
supravegherea copiilor persoanelor cheie
Ministerul pentru Copii, Familie, Refugiaţi şi Integrare îşi propune să îi informeze şi pe
părinţi în zilele şi săptămânile următoarele. În acest scop vom actualiza permanent
lista cu întrebări şi răspunsuri frecvente aflată pe pagina de internet a Ministerului
pentru Copii, Familie, Refugiaţi şi Integrare (www.mkffi.nrw). În afară de aceasta vom
emite scrisori adresate părinţilor prin care vă vom informa asupra diverselor probleme
curente.
Prin această primă scrisoare adresată părinţilor dorim să vă mulţumim pentru
înţelegerea pe care vedem că aţi manifestat-o la transpunerea deciziei de interdicţie
a accesului. Părinţii din landul Nordrhein-Westfalen au contribuit ieri în mod hotărâtor
la facilitarea îngrijirii şi supravegherii copiilor persoanelor cheie a căror prezenţă este
absolut necesară la locurile lor de muncă, contribuind la luarea măsurilor pentru
încetinirea răspândirii pandemiei. În această situaţie, familiile din landul NordrheinWestfalen şi-au adus o contribuţie remarcabilă. Noi ştim următorul lucru: familiile din
landul Nordrhein-Westfalen se află în prezent sub o presiune enormă. Ele se află în
faţa unor provocări enorme în ceea ce priveşte îngrijirea copiilor lor. Pentru multe
dintre ele această situaţie pune probleme deosebit de dificile, pentru unii chiar
existenţiale. Vă rugăm să manifestaţi înţelegere pentru faptul că în ultimele zile am
fost nevoiţi să ne îndreptăm atenţia asupra transpunerii în practică a deciziei de
interzicere a accesului şi de asigurare a îngrijirii supravegherii copiilor pentru
persoanele cheie. Putem să vă asigurăm că într-un timp cât mai scurt vom găsi
soluţii pentru o serie de alte probleme.
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Vă rugăm să organizaţi îngrijirea şi supravegherea cu simţ de răspundere şi cu
respectarea recomandărilor Institutului Robert Koch. Vă rugăm să nu vă lăsaţi copiii
în grija bunicilor.
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