© micromonkey/stock.adobe.com

بآمان وصحة منذ الصغر

التأمين القانوني ضد الحوادث لألطفال في دور
الحضانة والرعاية النهارية
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بآمان وصحة منذ
الصغر
تتمثل إحدى مهام التأمين القانوني ضد الحوادث في استخدام جميع
الوسائل المناسبة لمنع الحوادث والمخاطر الصحية دور الحضانة
والرعاية النهارية لألطفال.
تقوم شركات التأمين ضد الحوادث المختصة وجمعيات التأمين ضد
الحوادث البلدية بتقديم المشورة للمؤسسات بشأن قضايا السالمة
والصحة  ،وتضمن اإلسعافات األولية الفعالة  ،وتدعم البرامج
المتعلقة بالسالمة والصحة  ،وتراقب التدابيرالوقائية.

من هو المؤمن عليه؟
يتم تأمين جميع األطفال قانونا ً ضد الحوادث وفقا ً لقانون الضمان
االجتماعي رقم  ٧إذا كانوا مسجلين بشكل سليم في دور الحضانة
والرعاية النهارية لألطفال .تتحمل الواليات والبلديات
واالتحادات البلدية تكاليف التغطية التأمينية .إن الحصول على
تأمين خاص ضد الحوادث ال يؤثر وال يحل محل تغطية التأمين
القانوني ضد الحوادث.

في مركزالرعاية النهارية
يجب أن تكون دور الحضانة لألطفال معترف بها من الدولة وأن
تخدم رعاية األطفال وتعليمهم وتنشئتهم .وتشمل هذه دور الحضانة
ومراكز الرعاية النهارية ومراكز رعاية ما بعد المدرسة.
ال تشمل دور الحضانة بالمعنى المقصود به في القانون  ،على سبيل
المثال األنشطة الترفيهية الخاصة والمرافق الطبية العالجية ومراكز
الدعم المبكر ومراكز الدعم وكذلك دور األطفال ودور الرعاية
السكنية.

في الرعاية النهارية
يتم التأمين على األطفال فقط أثناء تلقيهم رعايتهم من قبل مربيي
األطفال المناسبين إذا تم إبرام عقد رعاية األطفال بين األوصياء
القانونيين ومربي األطفال بمشاركة مكتب رعاية الشباب أو وكالة
مفوضة من قبل مكتب رعاية الشباب.
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متى تتم التغطية التأمينية؟
يتم التأمين على األطفال أثناء زيارتهم لدور الحضانة ومركز
الرعاية النهارية وكذلك أثناء جميع األنشطة المرتبطة بالرعاية.
يشمل هذا أيضا ً الطرق المباشرة إلى مكان الرعاية والعودة منها.

باإلضافة إلى ذلك يتم التأمين على ما يلي ،
على سبيل المثال:
•العروض واألنشطة خارج أوقات الدوام أو في أماكن أخرى مثل
المشي لمسافات طويلة
•الرحالت والزيارات
•المهرجانات واالحتفاليات الرياضية
•زيارات المسرح

… وإذا وقع حادث؟
إذا وقع حادث أثناء فترة الرعاية  ،فإن اإلدارة تعلم ما يجب القيام
به .سوف ترتب كل ما هو ضروري .تقوم بإبالغ مؤسسة التأمين
ضد الحوادث المسؤولة عن الحادث .إذا وقع الحادث في الطريق
إلى مركز الرعاية النهارية أو الحضانة أو في الطريق إلى المنزل
 ،فيجب إبالغ مدير مركز الرعاية النهارية أو عامل الرعاية
النهارية .إذا كان البد من استشارة الطبيب بعد وقوع الحادث ،
فليس من الضروري إبراز بطاقة التأمين الصحي أو تقديم معلومات
عن التأمين الصحي الخاص .يكفي إبالغ الطاقم الطبي بأن الحادث
مرتبط بزيارة الحضانة أو مركز الرعاية النهارية .تتم إجراء
التسوية مباشرة مع مؤسسة التأمين ضد الحوادث المسؤولة.

ماذا يقدم التأمين القانوني ضد الحوادث ؟
يعد التأمين القانوني ضد الحوادث جزءاً من الضمان االجتماعي في
ألمانيا .الداعمون هم جمعيات مهنية وشركات تأمين ضد الحوادث.
عاد ًة ما يتم تأمين جميع الموظفين المعالين والتالميذ والطالب
واألطفال في دور الحضانة والرعاية اليومية لألطفال وكذلك
المتطوعين بشكل تلقائي ضد عواقب حوادث العمل والمدرسة
والتنقل باإلضافة إلى األمراض المهنية .ينطبق هذا على ما
مجموعه  ٦٥.٧مليون شخص مؤمن عليهم في مجال التأمين العام
ضد الحوادث و  ١٧.٦مليون طفل مؤمن عليهم في دور الحضانة
أو في الرعاية النهارية لألطفال والتالميذ و طالب المدارس
والطالب في ألمانيا( .وفق )٢٠١٨
في حالة وقوع حادث  ،تلتزم الجمعيات المهنية وشركات التأمين
ضد الحوادث بإعادة التأهيل األمثل والمصممة لكل شخص على
حدى .إنهم يدعمون عملية الشفاء وإعادة االندماج في الحياة اليومية
بكل الوسائل المناسبة:
•العالج الدوائي
باإلضافة إلى العالج الطبي  ،يشمل ذلك أيضا ً األدوية
والعالجات باإلضافة إلى تكاليف النقل والسفر.
•التأهيل المهني واالجتماعي
وهذا يشمل من بين أمور أخرى  ،المساعدة في التعليم
والخدمات المدرسية المناسبة للمشاركة في الحياة المجتمعية
(مثل المساعدة في اإلسكان).
يمكن للوالدين العاملين الحصول على مخصصات إصابة رعاية
الطفل لفترة محدودة .باإلضافة إلى ذلك  ،يمكن دفع المعاشات
التقاعدية في حالة حدوث ضرر صحي دائم.
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