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Informação para os pais
cujas crianças são acolhidas em creches ou amas oficiais

Informação para instituições, diretores, pessoal
de creches e amas oficiais

Funcionamento regular a partir de 7 de junho de
2021
Devido à evolução da incidência de infeções e tendo em conta o progresso da
vacinação, o funcionamento regular do acolhimento diário para crianças na Renânia
do Norte-Vestfália aplicar-se-á em todo o estado a partir de 07/06/2021.

No funcionamento regular, os regulamentos legais do Livro VIII do Código alemão da
Segurança Social (SGB VIII) e da Lei alemã da Educação Infantil (KiBiz) voltam a
aplicar-se sem restrições, ou seja, todas as crianças têm o direito ilimitado a
acompanhamento no âmbito contratualmente acordado, os conceitos pedagógicos
podem ser implementados na sua totalidade e a separação obrigatória do grupo é
revogada. As medidas de higiene e proteção contra infeções do decreto de
acolhimento no âmbito do coronavírus continuam a ser aplicadas. A oferta voluntária
de testes para crianças e funcionários, bem como para amas oficiais, irá continuar.

Para conter a incidência de infeções regionais ou locais, os municípios podem entrar
em funcionamento regular restrito no âmbito de uma decisão de alcance geral.

A incidência de infeções a nível estatal e o seu impacto no acompanhamento diário

de crianças também estão a ser monitorizados. Se necessário, o funcionamento
regular limitado a nível nacional será retomado.

Os regulamentos do Travão de Emergência Federal continuam a aplicar-se. Ou seja,
em caso de incidência de sete dias de 165 durante três dias consecutivos, a partir do
dia subsequente ao dia seguinte aplica-se o acompanhamento de emergência
baseado nas necessidades, de acordo com a Informação Oficial de 22 de abril de
2021.
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