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Referat Kinder- und Kindertagesstätten

Informacje dla rodziców, 12 maja 2020 r.
Dzienna opieka nad dziećmi podczas epidemii koronawirusa

Drodzy rodzice,
Senat Berlina podjął decyzję o zamknięciu placówek opieki dziennej z dniem 17 marca 2020 r. Od
tego czasu podmioty prowadzące przedszkola wraz z zespołami przedszkól organizują opiekę w
koniecznych wypadkach. Czyniąc to, muszą przestrzegać zaleceń Instytutu Roberta Kocha i
Berlińskiego Funduszu Ubezpieczeń Wypadkowych (Unfallkasse Berlin) w związku z pandemią
korony.
Wiemy, że okres ten przysporzył wam wielu wyzwań i trudności. Niestety, także w najbliższych
tygodniach przedszkola nie będą w stanie spełnić wszystkich Państwa potrzeb i oczekiwań.
Odpowiedzialne jednostki muszą podzielić personel i pomieszczenia w taki sposób, aby wszystkie
dzieci mogły w najbliższym czasie wrócić do swojego przedszkola. Przy tym muszą one wziąć pod
uwagę następujące wytyczne:
- Grupy dzieci powinny być możliwie jak najmniejsze (nie więcej niż dziesięcioro dzieci).
- Grupy nie powinny się ze sobą mieszać w godzinach opieki nad dziećmi.
- Każda grupa powinna być nadzorowana przez co najmniej dwóch wyspecjalizowanych
pedagogów, którzy są dzieciom dobrze znani i w miarę możliwości nie powinni się zmieniać.
- Każda grupa otrzyma swoje własne pomieszczenie.
- Dzieci powinny spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz.
- Każda z grup powinna w miarę możliwości korzystać z oddzielnych łazienek i toalet.
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- Wszyscy ci, którzy przebywają w tym samym czasie w ośrodku, powinni spotykać się w jak
najmniejszym stopniu.
- Każdy musi stosować się do obowiązujących środków bezpieczeństwa i higieny: Zachowaj
dystans, myj ręce i przestrzegaj zasad poprawnego kaszlenia i kichania.
Aby osiągnąć zamierzony cel, Administracja Senatu ds. Młodzieży postanowiła:
Wszystkie dzieci mają prawo do maksymalnie czterech godzin opieki dziennie względnie do 20
godzin tygodniowo. Rodzice zatrudnieni w zawodach o znaczeniu systemowym, np. w służbie
zdrowia, służbie pielęgniarskiej lub w branży usług publicznych, są nadal uprawnieni do
rozszerzonej opieki dla swoich dzieci.
Prosimy, abyście byli wobec siebie solidarni. Korzystajcie tylko z zakresu opieki, który jest niezbędny
w danej sytuacji zawodowej. Opieka nad dzieckiem w domu to wciąż priorytet. W ciągu kilku
następnych dni i tygodni kierownictwo ośrodka skontaktuje się i omówi z Państwem najlepszy
sposób rozłożenia czasu opieki uwzględniając potrzeby wszystkich dzieci i rodziców. Może to
oznaczać podział dzieci na ranną i popołudniową zmianę lub zmiany w trybie dziennym lub
tygodniowym. Przedszkole umówi się z Państwem na stałe godziny przyjęcia i odbioru dziecka.
Podczas pobytu w obiekcie obowiązują również dodatkowe zasady postępowania. Prosimy o
przestrzeganie tych zasad. Chronią one wasze dziecko, personel ośrodka i was samych.
Kierownictwo i zespoły przdszkolne stoją dziś przed zadaniem stworzenia i wdrożenia nowego
systemu działania placówek, funkcjonującego dziś, jutro i w ciągu najbliższych kilku tygodni –
system, na którym Państwo i Państwa dzieci będą mogli polegać. Jesteśmy pewni, że cel ten można
osiągnąć, jeśli wszyscy będą ze sobą współpracować.
Berliński system opieki przedszkolnej jest doskonały. Dlatego będziemy w stanie wspólnie poradzić
sobie i z tym wielkim zadaniem. Proszę mieć na uwadze, że wymiana zdań i informacji z Państwem
jak i staranne planowanie wymagają czasu. Od poniedziałku 18 maja placówki będą mogły
przedstawić Państwu konkretne oferty na najbliższe tygodnie. Prosimy o dalsze zaufanie do
operatorów przedszkoli, dyrekcji i kadry pedagogicznej!
Bądźcie Państwo zdrowi!
Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
Referat ds. przedszkoli
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