Ενημέρωση γονέων για την προσφορά <<φύλαξης έκτακτης ανάγκης>>,
Κατάσταση 18.03.2020
Γενικές οδηγίες. Στην εκπαιδευτική πύλη η στήλη με τις συχνότερες ερωτήσεις ενημερώνεται
συνεχώς. Σε περίπτωση ασάφειας απευθυνθείτε στη διεύθυνση.
Το υπουργείο Εργασίας Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας της Ρηνανίας Βεστφαλίας
δημοσίευσε μια κατευθυντήρια γραμμή για την γενική καθοδήγηση. Η φύλαξη έκτακτης
ανάγκης ισχύει για όλα τα παιδιά των γονέων καθορισμένων επαγγελμάτων (τα λεγόμενα
άτομα που απασχολούνται σε επαγγέλματα βασικών υποδομών) από την 1η μέχρι την 6η
τάξη . Εάν οι μαθήτριες και οι μαθητές συμμετέχουν στο ολοήμερο, τότε θα ισχύει και γι’
αυτό η φύλαξη έκτακτης ανάγκης.
Αν ανήκετε σε μια από αυτές τις ομάδες που το παιδί σας χρειάζεται φύλαξη, τότε χρειάζεστε
μια έγγραφη βεβαίωση (ή την απόδειξη ότι θα την αποκομίσετε αργότερα) από τον κάθε
εργοδότη και των δύο γονιών ή της μονογονεϊκής οικογένειας, ότι η παρουσία σας στον
χώρο εργασίας για την λειτουργία της κάθε βασικής υποδομής είναι απαραίτητη (η
απασχόληση). Το έντυπο βρίσκεται έτοιμο για εκτύπωση στην εκπαιδευτική πύλη.
Το απαραίτητο έντυπο για τον εργοδότη, το οποίο χρειάζονται οι γονείς, που ανήκουν σ αυτές
τις επαγγελματικές ομάδες, είναι επίσης έτοιμο προς εκτύπωση στην εκπαιδευτική πύλη.
Έχετε το δικαίωμα μιας φύλαξης έκτακτης ανάγκης, αλλά θέλετε να το χρησιμοποιήσετε
αργότερα, γιατί προς το παρόν το έχετε κανονίσει αλλιώς, πρέπει εγκαίρως να έρθετε σε
επαφή με τη διεύθυνση.
Η προσφορά για φύλαξη έκτακτης ανάγκης γίνετε σε κάθε σχολείο που διαθέτει τις
βαθμίδες 1-6. Για την δημιουργία των ομάδων και το περιεχόμενο απασχόλησης είναι
υπεύθυνα τα σχολεία.
Γι’ αυτή την φύλαξη δεν θα δικαιολογηθούν επιπλέον έξοδα. Η ακριβής διοργάνωση θα
κανονίζεται επι τόπου.
Η φύλαξη έκτακτης ανάγκης στα σχολεία διαρκεί το χρονικό διάστημα λειτουργείας του κάθε
σχολείου. Αυτή συμπεριλαμβάνει τόσο την παιδαγωγική φύλαξη όσο και τις παροχές της
ολοήμερης φύλαξης, εφόσον είναι διαθέσιμες στο σχολείο.
Εάν στο σχολείο του παιδιού σας παρέχεται μεσημεριανό φαγητό /και ή άλλες προσφορές
διατροφής, ρωτήστε σας παρακαλώ τη διεύθυνση.
Επειδή η φύλαξη έκτακτης ανάγκης είναι μια σχολική εκδήλωση, υπάρχει για το παιδί σας
ασφαλιστική προστασία.

Αλλαγές και συμπληρώσεις από τις 23.03.2020
Εξαιτίας της συνεχούς αύξησης του αριθμού των λοιμώξεων, το ιατρικό ,το νοσηλευτικό
προσωπικό και οι υπηρεσίες διάσωσης είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες. Για τον λόγο αυτό, για
τους γονείς ή για τους κηδεμόνες ή για τα άτομα που ανατρέφουν τα παιδιά τους δίχως

σύντροφο και οι οποίοι εργάζονται σε έναν από τους τομείς κρίσιμης υποδομής, ισχύει
μια σοβαρή ελάφρυνση: Μπορούν να δώσουν το παιδί τους στην φύλαξη έκτακτης ανάγκης
ανεξαρτήτως της επαγγελματικής κατάστασης του συντρόφου ή τού άλλου γονιού, εφόσον
δεν εξασφαλίζεται άλλος τρόπος φύλαξης. Σας παρακαλώ συζητήστε υπεύθυνα και
συλλογικά με τον εργοδότη σας και να σκέφτεστε πάντα ότι πρόκειται για μια φύλαξη
έκτακτης ανάγκης. Σας παρακαλώ χρησιμοποιήστε την, μόνο αν αποκλείονται όλες οι άλλες
λύσεις, έτσι ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι κοινωνικές επαφές. Επιπλέον είναι
από αμέσως ασήμαντο αν τα παιδιά νοσοκόμων, γιατρών και όλων αυτών, οι οποίοι προς
το παρών είναι τόσο απαραίτητοι, είχαν στην κανονική λειτουργία του σχολείου μια θέση
στο ολοήμερο ή όχι, σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται μια θέση φύλαξης μέχρι το
απόγευμα.
Επιπλέον ισχύει από τις 23.03.2020 ότι θα παρέχεται η φύλαξη, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, όλες τις ημέρες της εβδομάδας δηλαδή Σάββατο και Κυριακή και στις διακοπές
του Πάσχα με εξαίρεση την Μεγάλη Παρασκευή και την Δευτέρα του Πάσχα.

