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Informații pentru părinții
ai căror copii sunt îngrijiți în unitățile enumerate mai jos sau la bone

Informații pentru instituțiile responsabile,
conducerea, personalul
grădinițelor și creșelor, centrelor de asistență cu bone, unităților de pedagogie
specială

NOI REGLEMENTĂRI privind îngrijirea copiilor
persoanelor care activează în infrastructura
critică (persoane cheie)
și
îngrijirea la sfârșit de săptămână
Noi reglementări privind îngrijirea copiilor
persoanelor care activează în infrastructura
critică (persoane cheie)
Începând cu data de luni, 23.03.2020, a intrat în vigoare o nouă reglementare privind
persoanele care au dreptul la îngrijirea copiilor.
Pentru a asigura funcționarea infrastructurii critice, guvernul landului Renania de
Nord-Westfalia a decis ca fiecare persoană care activează în infrastructura critică și
1

poate prezenta un atestat din partea angajatorului cu privire la caracterul
indispensabil al muncii sale are dreptul, indiferent de situația familiară, la îngrijirea
copiilor în unitățile de îngrijire a copiilor, dacă îngrijirea acestora nu poate fi
organizată altfel în mod responsabil – adică în conformitate cu recomandările RKI.
Pentru aceasta, este suficient un atestat corespunzător din partea unui singur
părinte, nu mai trebuie ca ambii părinți să prezinte atestate. Mamele singure sau
tații singuri care lucrează în infrastructura critică nu mai au nevoie de niciun alt act
doveditor în afara atestatului din partea angajatorului.
Dreptul la îngrijire se execută în unitățile sau centrele de îngrijire a copiilor cu care
părinții au contract.
Au drept la îngrijirea copiilor și acei părinți care nu au un contract de îngrijire
cu un centru de îngrijire a copiilor! În aceste cazuri, părinții trebuie să se adreseze
oficiului de asistență socială pentru copii (Jugendamt).
Dacă unitatea de îngrijire a copiilor cu care părinții au contract refuză să le preia
copiii, părinții se vor adresa de asemenea oficiului de asistență socială pentru copii
(Jugendamt).

Îngrijirea la sfârșit de săptămână
Începând cu data de 23.03.2020 se asigură și îngrijirea la sfârșit de
săptămână. În weekendul 21.03/22.03 se oferă o îngrijire la sfârșit de săptămână
acolo unde oficiile Jugendamt și instituțiile responsabile au luat deja măsuri pentru
asigurarea sa.
Ministerul pentru Copii, Familie, Refugiați și Integrare
al landului Renania de Nord - Westfalia
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