
 

 

 

 

Писмо до родителите № 2  17.03.2020 г. 

Грижа за децата на родители, които нямат 
право да ползват услугите на детските 
заведения   
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  
относно полагането на грижи за децата в големи групи / 

фирмени групи / на работното място 
 

Министерството на децата, семейството, бежанците и интеграцията би искало 

през следващите няколко дни и седмици да може да информира и родителите 

по възможно най-добрия начин. С настоящото писмо се обръщаме по-

специално към родителите, които нямат право да ползват услугите на детските 

заведения.  

Първо, бихме искали да Ви благодарим за голямото според нас разбиране, 

което  проявявате към прилагането на постановената забрана за посещаване 

на детските заведения и училища. Знаем, че се сблъсквате с огромни 

предизвикателства по отношение грижата за децата Ви.  Освен това грижата за 

децата изправя някои родители пред много трудни, за някои също така и  

екзистенциални въпроси. Но дори и да разбираме това, в момента забавянето 

на разпространението на коронавируса има основен приоритет. Ето защо 

настоятелно предупреждаваме да не организирате грижата за децата Ви по 

начин, който може да доведе до създаване на нови мрежи на контакт. Те  



благоприятстват разпространението на коронавируса.  

 Моля, не създавайте групи за гледане на деца на работното място. 

 Моля, не създавайте по-големи групи за гледане на деца в 

частни домове.  

Тези форми за полагане на грижи за децата са в разрез с мярката за 

защита от инфекции „забрана за посещаване на детски заведения и 

училища“.  
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Моля, полагайте грижи за Вашето дете / Вашите деца на работното място 

само, ако това не води до създаване на нови мрежи за контакт.  

Моля, организирайте грижите за децата отговорно и в съответствие с 

препоръките на Института „Робърт Кох“. Моля, не оставяйте грижите за децата 

на бабите и дядовците.  

Министърът на децата и младежта д-р Йоахим Щамп се е договорил с 

министъра на икономиката д-р Пинкварт, той да отправи тази спешна молба и 

към работодателите. Той ще проведе кампания, работодателите да направят 

всичко възможно да се осигурят грижи да децата у дома.  

 

Провинция Северен Рейн- Вестфалия, Министерство на децата, 
семейството, бежанците и интеграцията 
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Писмо до родителите № 1  17.03.2020 г. 

Забрана за посещаване на детски заведения 
и училища и полагане на грижи за децата на 
ключови лица 

Министерството на децата, семейството, бежанците и интеграцията би искало 

през следващите няколко дни и седмици да може да информира и родителите 

по възможно най-добрия начин. Затова ще актуализираме редовно раздела 

„FAQ -често задавани въпроси“ на интернет страницата на Министерството на 

децата, семейството, бежанците и интеграцията (www.mkffi.nrw). Освен това ще 

изготвяме и писма до родителите, в които ще Ви информираме за различни 

неща. 

С това първо писмо до родителите бихме искали преди всичко да Ви 

благодарим за голямото според нас разбиране, което проявявате към 

прилагането на постановената забрана за посещаване на детските заведения и 

училища. Във вчерашния ден родителите в Северен Рейн-Вестфалия 

допринесоха съществено за това, ключовите лица, незаменими в настоящата 

ситуация, да могат да организират грижата за децата си и същевременно да 

действат срещу забавянето на пандемията. Семействата в Северен Рейн-

Вестфалия свърха изключителна работа във връзка с това. Наясно сме, че 

семействата в Северен Рейн-Вестфалия сега са под огромен натиск; че Вие се 

сблъсквате с огромни предизвикателства по отношение грижата за децата Ви; 

че  това повдига много много трудни, за някои дори екзистенциални въпроси. 

Молим Ви да проявите разбиране, че през последните дни трябваше да се 

фокусираме върху прилагането на забраната за посещаване на детски 

заведения и училища и организирането на грижата за децата на ключовите 

лица.  Можем да Ви уверим, че ще изясняваме всякакви допълнителни въпроси 



възможно най-бързо.  

1 



Моля, организирайте грижите за децата отговорно и в съответствие с 

препоръките на Института „Робърт Кох“. Моля, не оставяйте грижите за децата 

на бабите и дядовците.  

Провинция Северен Рейн- Вестфалия, Министерство на децата, 

семейството, бежанците и интеграцията 
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