
Informacje dla rodziców o ofercie opieki doraźnej od 16 marca 2020 roku 
 
 
Miasto Münster wraz ze szkołami zapewnia opiekę doraźną dla dzieci klas 1-6 od 13 marca 
2020 r.,a od 16 marca 2020 r. dla rodziców niektórych grup zawodowych (patrz poniżej) w 
ramach instrukcji nadzorczych Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych kraju 
związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.  
 

Okres przejściowy obowiązuje w poniedziałek, 16 marca 2020 r. i wtorek, 17 marca 2020 r. 
Czas ten rodzice powinni wykorzystać na zorganizowanie opieki nad swoimi dziećmi od 
środy, 18 marca 2020 r. Jednakże również w okresie przejściowym zaleca się wszystkim 
rodzicom, aby nie posyłali dzieci do szkoły, jeśli nie jest to konieczne. 

Od środy 18 marca 2020 r. będzie możliwa wyłącznie opieka doraźna. Warunkiem objęcia 

dziecka opieką doraźną jest to, że oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują w 

zawodach związanych z infrastrukturą o znaczeniu krytycznym i żadna inna opieka 

alternatywna nie jest możliwa. 

Do obszarów infrastruktury krytycznej należą: 

 Placówki opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej: opieka medyczna i 
pielęgniarska dla ludności, a także dla osób niepełnosprawnych oraz opieka 
nad dziećmi i młodzieżą 

 Instytucje bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym także: straż pożarna, 
służba ratownicza i ochrona ludności 

 Instytucje bezpieczeństwa infrastruktury publicznej  
       (Usługi telekomunikacyjne, energia, woda, transport publiczny, utylizacja) 

 Agencje rządowe, urzędy sądowe i administracyjne  

 Dostawa żywności 

Warunkem objęcia dziecka opieką doraźną jest to, że dziecko: 

 nie ma objawów choroby, 

 nie miało kontaktu z zarażonymi osobami lub minęło 14 dni od czasu kontaktu z 
zarażonymi osobami, a dziecko nie ma objawów choroby, 

 nie przebywało w obszarze, który Robert Koch Institute (RKI) określił jako obszar ryzyka 
w czasie pobytu, lub upłynęło 14 dni od jego powrotu z tego obszaru ryzyka i nie 
wykazuje żadnych objawów choroby. Wyznaczone obszary ryzyka można sprawdzać 
codziennie pod następującym adresem: 

      https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)  
 

Opieka doraźna jest przeznaczona szczególnie dla uczniów klas od 1 do 6 i odbywa się w 

godzinach pracy szkoły. Opieka doraźna w szkołach pracujących w systemie opieki 

całodziennej dotyczy także tych dzieci, które wcześniej nie brały udziału w całodziennym 

programie. Informacje na temat opieki wakacyjnej podczas Świąt Wielkanocnych zostaną 

podane w późniejszym terminie.  

  

W sprawie opieki doraźnej szkoły prowadzą ankietę o zakresie potrzeb.  
Usługa opieki doraźnej jest oferowana w zasadzie we wszystkich szkołach. 
 
Zwracam uwagę, że można  oczekiwać nowych i uzupełniających informacji od Ministerstwa 
Edukacji, co może również prowadzić do zmian. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


 

 

Proszę również zwrócić uwagę na informacje na stronie internetowej Ministerstwa 

Edukacji: 
 

Ogólne informacje o koroniwirusie 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/30

0-Coronavirus/index.html  

E-maile od MSB /Ministeriums für Schule und Bildung/ 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/index.html )  
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