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Informacje dla rodziców o aktualnej sytuacji w przedszkolach 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 
- 

rozwój pandemii koronawirusa ponownie zmusza nas do poważnego ograniczenia życia 
publicznego i kontaktów osobistych. W przeciwieństwie do wiosennego lockdownu, tym razem 
mamy dobrą wiadomość dla rodzin z dziećmi: placówki dziennej opieki nad dziećmi będą nadal 
otwarte! Zdecydowały o tym wspólnie kraje związkowe oraz rząd federalny po szczegółowych 
konsultacjach z zespołami naukowców. 

Doszliśmy bowiem wspólnie do wniosku, że szczególnie najmłodszym bardzo trudno jest 
zrezygnować z przedszkolnej codzienności, nauki poprzez zabawę, a także kontaktu  
z rówieśnikami. Jednocześnie wielotygodniowa opieka nad dziećmi w domu była dużym 
wyzwaniem, zwłaszcza dla rodziców czynnych zawodowo. Solidarnie stawili Państwo czoła temu 
i wielu innym ograniczeniom. Serdecznie za to dziękujemy! 

Dotychczas przedszkola nie były ogniskami zakażeń. Zasady reżimu sanitarnego odnoszą skutki, 
placówki zyskują nowe doświadczenia. Chcemy, żeby tak zostało. Ponieważ każda zamknięta 
grupa przedszkolna lub żłobkowa to ogromny wysiłek dla kolejnych rodzin. 

Mogą Państwo w znaczny sposób przyczynić się do tego, aby przedszkola nadal pozostawały 
otwarte. Aby uniknąć przypadków zakażenia oraz związanego z tym zamykania placówek, 
bardzo prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 

– 

• Prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad higieny ustalonych przez placówki opieki! - 
Placówki opracowały owe zasady w oparciu o zarządzenie  dotyczące powstrzymywania 
rozwoju epidemii wydane przez kraj związkowy, we współpracy z Urzędami ds. zdrowia. 
Zasady podporządkowane są jednemu celowi: zapobieganiu zakażeniom pracowników 
oraz dzieci. Postawmy się w sytuacji 
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wychowawczyń i wychowawców,  którzy postępują zgodnie z wytycznymi 
pracodawców i pragną dobra Państwa dzieci. 

• Przy wejściu do budynku przedszkola lub na teren przedszkola należy obowiązkowo 
nosić maseczkę ochronną. Jeśli nie mogą Państwo nosić maseczki ze względów 
zdrowotnych, prosimy o uzgodnienie z personelem przedszkola innego sposobu 
zaprowadzania i odbierania dziecka. 

• Prosimy ubierać dziecko w ciepłą odzież, ponieważ w najbliższych dniach oraz 
tygodniach przedszkole będzie częściej wychodzić z dziećmi na zewnątrz. 
Pomieszczenia przedszkolne będą regularnie i intensywnie wietrzone, również  
w chłodniejszych porach roku. 

• Konieczne rozmowy należy prowadzić telefonicznie, po wcześniejszym uzgodnieniu, 
aby praca pedagogiczna jak najrzadziej była przerywana. 
Prosimy Państwa o zrozumienie, w wypadku gdy rozmowy indywidualne dotyczące  
rozwoju dziecka, czy zebrania rodziców, nie zawsze będą odbywały się  
w dotychczasowej formie. 

• Prosimy o przejęcie wspólnej odpowiedzialności za dalsze funkcjonowanie placówek 
opieki dziennej oraz ich personelu. Niektóre wychowawczynie i wychowawcy należą do 
grupy ryzyka lub mieszkają z krewnymi będącymi w grupie ryzyka. Prosimy o ochronę 
tych pracowników poprzez Państwa ostrożne zachowanie. 

 
Chcielibyśmy, aby Państwo również w najbliższych tygodniach mogli wysyłać swoje dziecko do 
przedszkola bez poczucia zagrożenia. Wspólnie z wychowawczyniami i wychowawcami najlepiej 
uda nam się przetrwać ten trudny czas i możliwie ograniczyć czas restrykcji. 

Serdecznie dziękujemy! 
 
 

Z wyrazami szacunku,  
z upoważnienia 
Holger Schulze 
Dyrektor Wydziału ds. rodziny i wychowania przedszkolnego 

 
 

PS: Aktualne informacje o koronawirusie oraz placówkach opieki dziennej dla dzieci są 
dostępne w różnych językach tutaj: kod QR i adres URL 
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