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Informații pentru părinți cu privire la oferta „Îngrijiri de urgență începând cu 18 martie

2020

Precizări: Lista cu cele mai frecvente întrebări este actualizată continuu pe portalul

Ministerului Educației. Pentru eventuale nelămuriri, vă rugăm să contactați conducerea școlii!

Ministerul Muncii, Sănătății și Protecției Sociale din statul Renania de Nord-Westfalia (MAGS) a

publicat un ghid de orientare generală. Oferta " Îngrijire de urgență" pentru copiii din

clasele 1-6 se aplică tuturor copiilor ai căror părinți lucrează în grupele profesionale

menționate de lege (respectiv, persoane angajate în asa numitele zone ale infrastructurii

critice). Oferta " Îngrijire de urgență" se adreseză si copiiilor care sunt deja inscrisi la programul

obisnuit de îngrijire din școală.

Dacă aparțineți acestor grupuri profesionale și aveți nevoie de " Îngrijire de urgență" pentru

copilul dvs., trebuie să transmiteți personal sau prin angajatorul d-voastră o dovadă scrisă, de

la ambii părinți sau numai de la un părinte, în cazul familiilor monoparentale, prin care se

certifică faptul că prezența d-voastră la locul de muncă este obligatorie pentru funcționarea

domeniilor de infrastructură critică (indispensabile). Formularul este disponibil pentru

descărcare pe portalul Ministerului Educației.

Formularul necesar pentru angajatorul dvs. dacă aparțineți unuia dintre grupurile profesionale

menționate este disponibil pentru descărcare pe portalul Ministerului Educației.

Dacă aveți nevoie de " Îngrijire de urgență" pentru o dată ulterioară, deoarece în acest

momentați ați găsit o altă soluție de îngrijire, sunteți rugați să anunțați din timp conducerea

școlii despre acest lucru.

Oferta pentru " Îngrijire de urgență" are loc în fiecare școală, pentru clasele 1-6. Școlile

sunt responsabile de organizarea grupurilor de îngrijire și de conținutul activităților.

Oferta pentru " Îngrijire de urgență" nu presupune costuri suplimentare. Organizarea

programului de îngrijire se efectuează de către fiecare școală în parte. Programul zilnic de

îngrijirile în regim de urgență din școli se va desfășura numai în intervalul orar al școlii

respective. Acesta va include atât asistența pedagogică de după-amiază, cât și oferte de

îngrijire deschisă, pentru întreaga zi sau alte forme de îngrijire, dacă acestea sunt disponibile

în școala respectivă.

Vă rugăm să întrebați conducerea școlii dacă în tot acest timp seoferă masă de prânz și /

sau alte mese.

Întrucât oferta de" Îngrijire de urgență" este un eveniment școlar, copilul dvs. va beneficia și de

asigurare medicală.
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Modificări și completări din 23.03.2020:

Datorită numărului din ce în ce mai mare de infecții, medicii, personlul medical
și serviciile de urgență în general sunt acum deosebit de solicitate. Din acest
motiv, părinții, tutorii legali sau părinții singuri care lucrează în locuri de
muncă din zona infrastructurii critice, beneficiază de următorul sprijin:
plasarea copilul în îngrijire de urgență, indiferent de situația profesională a
partenerului sau a celulalt părinte, în condițiile în care nu dispun de o altă
variantă de îngrijire. Vă rugăm să gestionați această ofertă în mod responsabil
împreună cu angajatorul dvs. și să rețineți că aceasta este numai o îngrijire de
urgență. Utilizați vă rugăm această posibilitate, doar că ultima soluție! În acest
fel, contribuim cu toții, la reducerea drastică a contactelor sociale.
În plus, oferta de ingrjiire de urgență nu are nicio legatură cu înscrierea copilul
dvs. în programul de îngrijire din cursul anului școlar, ci: acum, în școli se
asigura până după-amiază, îngrijirea tuturor copiilor care au părinți implicați în
activități indispensabile (ex. pesonal medical s.a).
În plus, începând cu 23 martie 2020, îngrijirea de urgență va fi disponibilă în
toate zilele săptămânii, inclusiv sâmbăta și duminica, precum și în timpul
vacanței de Paști, excepție vor face: Vinerea Mare și Lunea Paștilor.


