20.03.2020 r.

Informacje dla rodziców,
których dzieci będą pod opieką w niżej wymienionych placówkach lub u opiekunek do
dzieci

Informacje dla podmiotów, kierownictwa,
personelu
placówek dziennej opieki nad dziećmi, opiekunek do dzieci, placówek
wychowawczych dla dzieci upośledzonych

REORGANIZACJA opieki dzieci osób
pracujących w krytycznej infrastrukturze (osób
kluczowych)

oraz
opieka w weekendy
Reorganizacja opieki dzieci osób pracujących
w krytycznej infrastrukturze (osób kluczowych)
Od poniedziałku, 23.03.2020 r. obowiązują nowe regulacje odnośnie osób
uprawnionych do roszczeń.
W celu zapewnienia działania krytycznej infrastruktury rząd krajowy zadecydował, że
każda osoba zatrudniona w krytycznej infrastrukturze i mogąca przedłożyć
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zaświadczenie od pracodawcy o jej nieodzowności, niezależnie od jej sytuacji
rodzinnej, ma indywidualne prawo do skorzystania z oferty opieki nad jej dziećmi
oferowanej przez placówki dziennej opieki nad dziećmi, jeżeli nie jest możliwe
zorganizowanie odpowiedzialnej – zgodnej z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha opieki w inny sposób. Wystarczy, jak jeden z rodziców przedłoży odpowiednie
zaświadczenie, nie jest więcej konieczne przedłożenie zaświadczeń przez oboje
rodziców. Samotnie wychowujący, pracujący w krytycznej infrastrukturze, nie
potrzebują innych dodatkowych zaświadczeń oprócz zaświadczenia od pracodawcy.

Zaspokojenie roszczenia do opieki nastąpi w placówkach lub u opiekunek do dzieci,
z którymi rodzice podpisali umowę o opiece.

Prawo do opieki mają również rodzice, którzy nie mają podpisanej umowy o
opiece z żadną placówką oferującą dzienną opiekę nad dziećmi! W tym wypadku
rodzice mają zgłosić się do urzędu do spraw dzieci i młodzieży (Jugendamtu).

Jeżeli placówka oferująca dzienną opiekę nad dziećmi, z którą rodzice mają
podpisaną umowę o opiece, odmówi opieki lub się na nią nie zgodzi, to ci rodzice
mają również zgłosić się do urzędu do spraw dzieci i młodzieży (Jugendamtu).

Opieka w weekendy
Od dnia 23.03.2020 r. zostanie zapewniona opieka w weekendy. W Weekend
21.03./22.03. zostanie zaproponowana możliwość opieki w weekend tam, gdzie
urzędy do spraw dzieci i młodzieży i podmioty zatroszczyły się już o jej zapewnienie.

Ministerstwo Dzieci, Rodzin, Uchodźców i Integracji Kraju Związkowego
Nadrenii Północnej-Westfalii
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