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Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 

 

w całych Niemczech wchodzi w życie tak zwany "hamulec bezpieczeństwa". Ma to 

konsekwencje dla opieka nad dziećmi w Bremen. 

W mieście Brema od zeszłego wtorku wartość współczynnika zachorowalności 

wynosi powyżej 165, co oznacza, że od poniedziałku 26.04.2021 r. dla wszystkich 

Kitas (miasto Brema) obowiązywać będzie pomoc doraźna. 

Opieka w nagłych wypadkach oznacza, że 

 nie więcej niż 10 dzieci z każdej grupy może być obecnych w tym samym czasie, 

oraz 

 Tylko dzieci o specjalnych potrzebach mogą mieć zapewnioną dzienną opiekę. 

Zwykła ilość czasu spędzonego w opiece może być ograniczona. 

Dotyczy to przede wszystkim: 

o Dzieci wymagające szczególnej ochrony (§ 8a SGB VIII), 

o Pułapka trudności, 

o pracujących rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy nie mogą 

pracować w biurze domowym. 

o Rodzice/opiekunowie, którzy oboje są zatrudnieni i oboje nie są w stanie 

pracować w biurze domowym. 

Wolne Miasto 

Hanzeatyckie 

Bremen 

 



 

Jako rodzic lub opiekun prawny, musisz złożyć w Kita formularz ujawnienia informacji o 

sobie. Otrzymasz ją od kierownictwa Kita.  

Dzieci, które korzystają z opieki doraźnej w szkole mają prawo do opieki pozaszkolnej. 

Wszystkie pozostałe dzieci powinny być w stanie przychodzić do Kity przynajmniej 

jeden dzień w tygodniu lub dwa dni w ciągu dwóch tygodni. Otrzymasz informację od 

kierownictwa Kita, kiedy Twoje dziecko może przyjść.   

Oto jak działa "matematyka" przy wdrażaniu opieki dziennej: 

Jeżeli poziom zachorowalności wynoszący 165 jest przekroczony przez co najmniej 3 

kolejne dni, następnego dnia może być zapewniona jedynie dzienna opieka w nagłych 

wypadkach. Jeżeli wartość współczynnika zachorowalności jest niższa niż 165 przez 5 

kolejnych dni, opieka doraźna zostaje ponownie zniesiona w dniu następnym. 

 

Przykład: 

We wtorek, środę, czwartek wartość jest powyżej 165, wtedy od soboty (lub 

następnego poniedziałku) obowiązuje opieka doraźna. 

Jeśli wartość jest następnie środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela poniżej 165, a 

następnie opieki awaryjnej jest podnoszona ponownie w następny wtorek. 

 

Jestem świadomy, że ponowne przejście do opieki doraźnej jest dla Ciebie jako rodzica 

lub opiekuna dużym wyzwaniem i odbywa się teraz w dość krótkim czasie. Kraje 

związkowe i gminy są jednak zobowiązane do wprowadzenia w życie jednolitych dla 

całego kraju "reguł gry" w zakresie kontroli zakażeń w określonych terminach. 

 

Z poważaniem 

W imieniu 

 

 

Thomas Jablonski 

- Kierownik działu - 

 

 


