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Rodziców korzystających z opieki przedszkolno-żłobkowej

Schwerin, 14 grudnia 2020

Funkcjonowanie opieki przedszkolno-żłobkowej w landzie Meklemburgia-Pomorze
Przednie w fazie ochronnej od 16 grudnia 2020 do 10 stycznia 2021

Drodzy Rodzice,
my wszyscy, Wy w Waszych rodzinach, Wasze dzieci, jak również pracownicy przedszkoli i
żłobków oraz placówek dziennej opieki nad dziećmi mamy za sobą rok pełen wyzwań
związanych z pandemią koronawirusa. Dziękuję wszystkim, którzy swoim rozważnym i
przezornym zachowaniem przyczynili się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Swoje podziękowania kieruję szczególnie do pracowników placówek opieki nad dziećmi,
którzy z ogromnym zaangażowaniem umożliwili edukację i opiekę nad dziećmi, dając
dzieciom poczucie normalności w nowych warunkach na tyle, na ile było to możliwe.
Dzięki częściowo drastycznym ograniczeniom nałożonym również przez rząd krajowy od
listopada udało się zapobiec gwałtownemu wzrostowi liczby zakażeń oraz przeciążeniu
systemu opieki zdrowotnej. Aby tylko tym nie poprzestać i wspólnie zrealizować cel, jakim
jest ponowny spadek liczby zakażeń, potrzebujemy krajowej perspektywy opieki nad
dziećmi również na okres Świąt Bożego Narodzenia.
Święta Bożego Narodzenia to rodzinny czas. Kiedy, jak nie w Święta Bożego Narodzenia i
na przełomie roku mamy okazję, aby skoncentrować się na sobie i naszych najbliższych?
Dlatego też powinniśmy już teraz ograniczyć do minimum nasze kontakty w okresie
przedświątecznym oraz w dniach do 10 stycznia 2021 roku.
Chociaż przedszkola i żłobki oraz placówki dziennej opieki nad dziećmi według aktualnej
wiedzy naukowej oraz wciąż aktualizowanych wskaźników zachorowań nie stanowią
głównego źródła zakażeń, to musimy nadal ograniczać potencjalne łańcuchy zakażeń. W
ten sposób możemy zadbać o to, aby ryzyko zakażenia w placówkach przedszkolnożłobkowych pozostało na niskim poziomie również po Świętach Bożego Narodzenia i
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Nowym Roku. Dostrzegam w tym również szansę na kontynuację dotychczasowego kursu
naszego landu, aby placówki przedszkolno-żłobkowe oraz szkoły możliwie pozostały otwarte.
Stąd też mój gorący apel do Was, drodzy Rodzice:
Niech Wasze dzieci w miarę możliwości pozostaną w domu w okresie od 16 grudnia do 2020
do 10 stycznia 2021. Prosimy o korzystanie z opieki w żłobkach, przedszkolach, świetlicach
czy placówkach dziennej opieki nad dziećmi jedynie w przypadku niemożności zapewnienia
opieki dziecku samemu bądź w gronie rodziny lub przyjaciół.
W odróżnieniu od niektórych landów rząd krajowy również teraz nie zdecydował się na
zamknięcie z opieką w nagłych wypadkach, co dotkliwie odczuliśmy w pierwszej fazie
lockdownu. Jest to możliwe tylko dlatego, że liczę na Wasze zrozumienie i pomoc.
Dlatego też w czasie fazy ochronnej od 16 grudnia do 10 stycznia placówki przedszkolnożłobkowe oraz placówki dziennej opieki nad dziećmi pozostaną otwarte. Nadal przysługuje
prawo do opieki przedszkolno-żłobkowej. Godziny opieki nie zostają ograniczone. Jeszcze
raz postarajmy się wspólnie ograniczyć liczbę kontaktów. Grupy w placówkach
przedszkolno-żłobkowych mogą być mniejsze dzięki Waszej pomocy jako Rodziców,
bowiem wszyscy wychowawcy oraz personel pozostają na pokładzie. To na Was ciąży
ogromna odpowiedzialność we wspomnianej fazie ochronnej, tak aby cel, jakim jest
ograniczenie kontaktów, faktycznie mógł zostać osiągnięty.
Pracodawcy również innymi kanałami są pilnie proszeni o sprawdzenie, czy możliwe jest
zamknięcie zakładów w czasie fazy ochronnej poprzez wprowadzenie przerwy urlopowej lub
pracę zdalną, tak aby móc wdrożyć ogólnokrajową zasadę „Zostańmy w domu” również w
landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.
Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i mam nadzieję, że rok 2021 dzięki szczepionce wkrótce
pozwoli na powrót do normalności.
Życzę Wam spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia w wąskim
gronie.
Z poważeniem

Stefanie Drese

