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Информация за родители 

чиито деца посещават дневни детски заведения и служби за детски грижи 

 
 

Информация за доставчици на услуги, 
ръководители, персонал 

на дневни детски заведения и служби за детски грижи 

 
 
 

Грижи за деца в целодневни детски 
заведения от 11.01.2021 г. 

 

 
С решение на федералната канцлерка на Германия и правителствените 

ръководители на федералните провинции от 05.01.2021 г., 

противоепидемичните мерки в цялата страна бяха удължени до 31.01.2021 г. 

 
За грижите за деца в целодневни детски заведения в Северен Рейн-Вестфалия 

от 11.01.2021 г. следователно ще се прилагат следните разпоредби: 

 
Дневни детски заведения: 

 Остава спешният призив към родителите, с цел избягване на контакти, по 

възможност самостоятелно да се грижат за децата си. 



 

 

 Дневните детски заведения обаче принципно остават отворени. 

Родителите решават на собствена отговорност, дали да се възползват от 

услугите им. Изискването на удостоверения от работодателя като 

предпоставка за използването на услугите не се допуска. 

 Трябва да се обърне специално внимание на аспектите, засягащи 

интересите на детето, т.е. по-конкретно, заведенията за целодневни 

грижи за деца също трябва индивидуално да се свързват и да подканват 

семействата, ако считат, че грижите за детето са необходими от тяхна 

професионална гледна точка. 

 Посещенията на заведенията трябва да продължат за деца, за които се 

полагат грижи поради причини, свързани със закрила на детето, или 

поради специални затруднения. В тези случаи обхватът на грижите се 

определя от ръководството на Службата за закрила на децата и 

младежите или от посочено от него лице, в координация с ръководството 

на дневното детско заведение. 

 Прилагат се предписанията на Наредбата за полагане на грижи в 

условията на коронавирус, т.е. трябва да се спазва минимално 

разстояние от 1,5 метра между възрастните. Ако не може да се спазва 

минималната дистанция, възрастните трябва да носят защита за устата и 

носа. Трябва да се вземат подходящи хигиенни предпазни мерки и да се 

осигури проследяемост. 

 В цялата страна трябва да се прилага разделяне на групи, т.е. винаги 

едни и същи разпределени помещения, винаги един и същ състав 

(винаги едни и същи деца) и принципно винаги един и същ персонал. 

Различните групи не трябва да имат пряк контакт помежду си. Това се 

отнася за педагогическото ежедневие, за ситуациите при довеждане и 

взимане на децата, за грижите извън пиковите часове, за използването 

на помещенията, за времето за сън и при хранене. Максималният размер 

на отделните групи отговаря на съответните максимални размери на 

групи съгласно приложението към § 33 от Закона за образованието на 

децата (KiBiz). Обикновено братята и сестрите трябва да се разпределят 

в една група. (Частично) отворени концепции не трябва да се реализират. 

 За да може да се приложи разделяне на групи, обхватът на грижите в 

дневните детски заведения се ограничава с 10 часа седмично за всяко 

дете в цялата страна. Възможен е и по-голям обхват на грижи, доколкото 



 

 

съответните човешки ресурси позволяват и 



 

 

може да се изключи претоварване на цялостната ситуация в 

заведението. Заведението или доставчикът на услуги решава относно 

съответното оформление. 

 Важат стандартите за персонала съгласно KiBiz във връзка с Правилника 

за персонала. 

 
Грижи за деца: 

 Запазва се спешният призив към родителите, с цел избягване на 

контакти, по възможност самостоятелно да се грижат за децата си. 

 Прилагат се предписанията на Наредбата за полагане на грижи в 

условията на коронавирус, т.е. трябва да се спазва минимално 

разстояние от 1,5 метра между възрастните. Ако не може да се спазва 

минималната дистанция, възрастните трябва да носят защита за устата и 

носа. Трябва да се вземат подходящи хигиенни предпазни мерки и да се 

осигури проследяемост. 

 Децата обикновено посещават заведенията за детски грижи в рамките на 

сроковете на договорите за грижи. В големи заведения за дневни грижи 

по възможност трябва целодневно да се спазва пространствено 

разделение между служителите за дневни грижи и поверените им деца. 

 
Тези ограничения за работата в условията на пандемия първоначално ще се 

прилагат за периода до 31.01.2021 г. 

 
Допълнителни дни към отпуск поради заболяване на дете: 

За да се смекчи допълнителното натоварване на родителите поне от 

икономическа гледна точка, трябва да се регламентира на нивото на 

федералното законодателство, обезщетението за отпуск поради разболяване 

на дете да се отпуска за 10 допълнителни дни на родител през 2021 г. (20 

допълнителни дни за самотни родители). Правото на това обезщетение трябва 

да важи и за случаите, в които детето се гледа у дома и не се ползват грижи в 

заведение в съответствие с призива на провинциалното правителство. 



 

 

Родителски вноски: 

Министър д-р Щамп съгласува с финансовия министър Линенкемпер, че 

родителските вноски ще се спрат временно в цялата страна през месец януари. 

Начинът на възстановяване/отчитане може да се различава в различните 

общини. В момента процедурите се изясняват, но това може да отнеме 

известно време. 

 
Тестове за служителите в дневни детски заведения и работещите в 

сферата на дневните грижи за деца: 

Всички ръководители, служители в дневни детски заведения и работещи в 

сферата на дневните грижи за деца могат да се тестват до шест пъти 

безплатно и на свободно избрана дата в периода след коледната ваканция от 7 

януари 2021 г. до 26 март 2021 г. Повече подробности можете да намерите в 

приложеното писмо за тестове. 

 
 
 
 
 
 
 
Министерство за децата, семейството, бежанците и 

интеграцията на провинция Северен Рейн-Вестфалия 


