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Φροντίδα παιδιών από γονείς, που δεν έχουν
δικαίωμα φροντίδας στην προσφορά των
εγκαταστάσεων ημερήσιας φροντίδας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
για τη φροντίδα παιδιών σε μεγάλες ομάδες / εταιρικές ομάδες / στο χώρο
εργασίας
Το Υπουργείο για παιδιά, οικογένεια, μετανάστες και ενσωμάτωση του κρατιδίου
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας θέλει επίσης να ενημερώσω τους γονείς τις επόμενες
ημέρες και εβδομάδες όσο το δυνατόν καλύτερα. Με αυτό το γράμμα για τους γονείς
απευθυνόμαστε στους γονείς, οι οποίοι δεν δικαιούνται προσφορά παιδικής
φροντίδας. Πρώτα απ 'όλα, σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη κατανόηση που
αντιλαμβανόμαστε για την εφαρμογή του διατάγματος σχετικά με την απαγόρευση της
φροντίδας των παιδιών. Γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζετε τεράστιες προκλήσεις όταν
πρόκειται να φροντίσετε τα παιδιά σας. Επιπλέον, η φροντίδα των παιδιών φέρνει μαζί
του πολλές δύσκολες, για κάποιους επίσης υπαρξιακές ερωτήσεις. Ακόμα και εάν
έχουμε κατανόηση για αυτό, αυτή τη στιγμή η επιβράδυνση της εξάπλωσης κορωνοϊου
είναι η πρώτη προτεραιότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προειδοποιούμε
επειγόντως, οργανώστε τη φροντίδα των παιδιών σας ώστε να δημιουργηθούν νέα
δίκτυα επαφών. Αυτό οδηγεί στην εξάπλωση του κορωνοϊού.



Παρακαλείστε να μην δημιουργείτε παιδικές ομάδες φροντίδας στο χώρο
εργασίας



Παρακαλείστε να μην δημιουργείτε μεγαλύτερες παιδικές ομάδες
φροντίδας σε ιδιωτικό πλαίσιο .

Αυτές οι μορφές φροντίδας αντισταθμίζουν το μέτρο προστασίας από λοίμωξης
"απαγόρευση φροντίδας σε προσφορές των εγκαταστάσεων ημερήσιας παιδικής
μέριμνας"
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Παρακαλούμε φροντίστε το/τα παιδί/παιδιά σας μόνο στο χώρο εργασίας, εάν αυτό
δεν δημιουργεί νέα δίκτυα επαφών.

Οργανώστε την φροντίδα υπεύθυνα και σύμφωνα με τις συστάσεις του Ινστιτούτου
Robert Koch. Μην αφήνετε τα παιδιά σας να τα φροντίσουν οι παππούδες σας.

Ο Υπουργός Παιδιών και Νέων Δρ. Ο Joachim Stamp έχει με τον Υπουργό
Οικονομικών Dr. Η Pinkwart συμφωνήσει ότι αυτό το επείγον αίτημα θα πρέπει να
υποβληθεί και στους εργοδότες. Αυτός θα κάνει τα πάντα για να διευκολύνουν τη
φροντίδα των παιδιών στο σπίτι.

Υπουργείο για παιδιά, οικογένεια, μετανάστες και ενσωμάτωση του Κρατιδίου
της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας
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