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Информация за родителите, за чиито деца ще
се полагат грижи в долу посочените центрове
или детски заведения
Информация за институциите,
ръководителите и персонала
на дневни детски центрове, детски заведения и заведения за деца със
специални нужди

НОВИ ПРАВИЛА за организиране на грижите
за децата на работещите в критична
инфраструктура лица (ключови лица)
и
за полагането на грижи за децата през
уикенда
Нови правила за организиране на грижите за
децата на работещите в критична
инфраструктура лица (ключови лица)
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От понеделник, 23.02.2020 г., влизат в сила нови правила, относно това, кой
има право да ползва тези грижи.
За да се осигури функционирането на критичните инфраструктури,
правителство на федералната провинция реши, че всеки човек, който работи
в критична инфраструктура и може да предостави удостоверение от
работодателя за наложително присъствие, независимо от семейната му
ситуация, има индивидуално право на грижи за децата му в детски заведения ,
ако грижата не може да бъде организирана отговорно по друг начин - в
съответствие с препоръките на Института „Робърт Кох“. Следователно е
достатъчно един от родителите да представи съответното
удостоверение, вече не е необходимо и двамата родели да представят
удостоверения. Самотните родители, които работят в критична
инфраструктура не е необходимо да представят други документи, освен
удостоверението от работодателя.

Полагането на грижи за децата ще бъде извършено в центровете или
детските заведения, с които родителите имат сключен договор.

Родителите, които нямат договор с детско заведение за полагане на грижи
за децата, също имат право да ползват тази услуга. В този случай
родителите трябва да се обърнат към Службата за благосъстоянието на
младежта.

Ако детското заведение, с което родителите имат сключен договор, отхвърли,
респективно откаже полагането на грижи, родителите трябва да се обърнат
към Службата за благосъстоянието на младежта.

Полагане на грижи за децата през уикенда
От 23.03.2020 г. се осигурява и гледане на децата през уикенда. През
уикенда 21.03./22.03. бяха положени грижи за деца, там където Службите за
благосъстоянието на младежта и институциите се бяха погрижили
предварително за това.
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Провинция Северен Рейн- Вестфалия, Министерство на децата,
семейството, бежанците и интеграцията
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