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Informații pentru părinții
ai căror copii beneficiază de servicii de îngrijire în unități de îngrijire de zi sau în creșe

Informații pentru administratorii, structurile de
conducere, personalul
din unitățile de îngrijire de zi sau din creșe

Lockdown în perioada cuprinsă între 14.12.2020
până în 10.01.2021
Pandemia de Coronavirus prezintă o dinamică care ne obligă în mod repetat să
adoptăm și măsuri rapide pe parcursul acestui an. Acesta este și cazul în prezent.
Noua creștere explozivă a numărului de persoane infectate și situația tensionată din
unitățile de terapie intensivă impun adoptarea acestei măsuri. Interacțiunile sociale
trebuie reduse cât mai mult posibil. Și activitatea în cadrul creșelor poate aduce o
contribuție în acest sens.
Pentru perioada cuprinsă între 14 decembrie 2020 și 10 ianuarie 2021 sunt aplicabile
din acest motiv următoarele cerințe pentru activitățile în cadrul creșelor:


Intervalele de închidere planificate vor fi puse în aplicare.



Suplimentar față de aceste intervale, nu vor fi dispuse închideri în activitatea
creșelor, ceea ce înseamnă că nu va fi dispusă închiderea creșelor, ceea ce
înseamnă că nu va fi dispusă o interdicție de îngrijire în cadrul creșelor (de
natura celei dispuse în primăvară).



Se aplică următoarea garanție cu privire la activitatea în cadrul creșelor: copiii
pentru care participarea la programul creșelor este indispensabilă vor beneficia
de acest serviciu.



În situația în care părinții au nevoie de ajutor și îngrijire, vor beneficia de această
ofertă. Acest aspect se aplică în mod expres și pentru motive private. Niciun
copil nu ar trebui să fie afectat de această blocare. Identificați o persoană de
contact de încredere în cadrul creșei dumneavoastră sau o persoană care să
asigure activitatea de îngrijire a copilului în timpul zilei.



Activitățile urmează să fie reduse la minimum în perioada cuprinsă între
14.12.2020 și 10.01.2021.



Prin urmare, facem apel urgent la toți părinții să folosească această ofertă
numai dacă este absolut necesar. Perioada Crăciunului și intervalul dintre ani
înseamnă oricum zile libere pentru numeroase familii. Îi rugăm pe toți părinții:
valorificați toate celelalte opțiuni pentru a combina munca și asistența în
beneficiul copiilor și, dacă puteți, nu vă duceți copilul la creșă!
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