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Opieka dzieci tych rodziców, którzy nie mają
prawa do skorzystania z oferty opieki nad nimi
oferowanej przez placówki dziennej opieki nad
dziećmi
WAŻNA INFORMACJA
dotycząca opieki nad dziećmi w dużych grupach / grupach
przyzakładowych / w miejscu pracy
MKFFI chciałoby w ciągu najbliższych dni i tygodni możliwie jak najlepiej informować
również rodziców. Komunikatem tym zwracamy się szczególnie do tych rodziców,
którzy nie mają prawa do skorzystania z oferty placówek dziennej opieki nad
dziećmi.
W pierwszej kolejności chcielibyśmy Państwu podziękować za okazanie – w naszym
mniemaniu – dużej wyrozumiałości dla realizacji rozporządzenia dotyczącego zakazu
opieki. Wiemy, że stoją Państwo przed olbrzymimi wyzwaniami związanymi z opieką
Państwa dzieci. Dodatkowo opieka nad dziećmi stawia wielu rodziców przed bardzo
trudnymi, dla niektórych egzystencjalnymi zagadnieniami. Nawet jeżeli rozumiemy
Państwa położenie, w tym momencie najważniejszym priorytetem jest spowolnienie
rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z tego powodu przestrzegamy Państwa przed
organizowaniem opieki Państwa dzieci tak, że powstaną przez to nowe siatki
kontaktów. To dodatkowo ponagli rozprzestrzenianie się koronawirusa.


Prosimy nie organizować grup opieki nad dziećmi w miejscu pracy.



Prosimy nie organizować większych grup opieki nad dziećmi w
prywatnym zakresie.

Tego typu formy opieki udaremniają działania ochrony przed infekcją pt.:
„Zakaz korzystania z oferty opieki placówek dziennej opieki nad dziećmi “.
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Prosimy o opiekę nad Państwa dzieckiem / dziećmi w miejscu pracy tylko
wtedy, jeżeli przez to nie powstaną nowe siatki kontaktów.
Prosimy o organizowanie opieki odpowiedzialnie i z uwzględnieniem zaleceń
Instytutu Roberta Kocha. Proszę nie dopuszczać do opieki nad Państwa dziećmi
przez dziadków.
Minister do Spraw Dzieci i Młodzieży dr Joachim Stamp uzgodnił wspólnie z
Ministrem do Spraw Gospodarki dr Pinkwartem, że przedstawi on tą pilną prośbę
również pracodawcom. Pinkwart będzie zabiegał o to, żeby pracodawcy zrobili
wszystko w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w domu.

/Ministerstwo Dzieci, Rodzin, Uchodźców i Integracji Kraju Związkowego Nadrenii
Północnej-Westfalii [MKFFI]/
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Zakaz opieki i opieka nad dziećmi osób o
kluczowym znaczeniu

MKFFI chciałoby w ciągu najbliższych dni i tygodni możliwie jak najlepiej informować
również rodziców. W tym celu będziemy na bieżąco aktualizować FAQ postawione
na stronie internetowej MKFFI (www.mkffi.nrw). Ponadto będziemy ogłaszać
komunikaty do rodziców, w których będziemy informować Państwa o różnych
sprawach.
Pierwszym listem chcemy wyrazić naszą wdzięczność za okazanie – w naszym
mniemaniu – dużej wyrozumiałości dla realizacji rozporządzenia dotyczącego zakazu
opieki. Rodzice w Nadrenii Północnej-Westfalii przyczynili się wczoraj w dużej mierze
do tego, że w aktualnej sytuacji nieodzowne osoby kluczowe miały możliwość
oddania pod opiekę swoich dzieci i jednocześnie skutecznie mogły zostać
przeprowadzone działania na rzecz spowolnienia rozprzestrzeniania się pandemii.
Rodziny w Nadrenii Północnej-Westfalii wybitnie się w tym spisały. Jest to dla nas
jasne: rodziny w Nadrenii Północnej-Westfalii znajdują się pod ogromną presją. Stoją
Państwo przed olbrzymimi wyzwaniami związanymi z opieką Państwa dzieci. Stawia
to wielu przed bardzo trudnymi, dla niektórych egzystencjalnymi zagadnieniami.
Prosimy o zrozumienie, że w ostatnich dniach musieliśmy skupić się na realizacji
zakazu opieki i zapewnieniu oferty opieki dla osób kluczowych. Możemy Państwa
zapewnić: dalsze pytania wyjaśnimy najszybciej jak to będzie możliwe.
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