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Ενημέρωση γονέων
των οποίων τα παιδιά τυγχάνουν φροντίδας σε ημερήσιους παιδικούς σταθμούς ή σε
κέντρα ημερήσιας φροντίδας τέκνων

Πληροφορίες
προσωπικό

για

φορείς,

διευθύνσεις,

των ημερήσιων παιδικών σταθμών ή των κέντρων ημερήσιας φροντίδας τέκνων

Φροντίδα παιδιών μετά τις ημέρες του Πάσχα
Η φροντίδα των παιδιών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία παραμένει σε περιορισμένη
κανονική λειτουργία και μετά τις ημέρες του Πάσχα, αρχικά τουλάχιστον έως τις 11
Απριλίου 2021.

Συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του διατάγματος φροντίδας λόγω κορωνοϊού,
δηλαδή πρέπει να τηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ενηλίκων.
Εάν η ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να τηρηθεί, οι ενήλικες πρέπει να φορούν
ιατρική μάσκα. Πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις υγιεινής και να
εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα.

Για τους ημερήσιους παιδικούς σταθμούς ισχύει:


Πρέπει να εφαρμοστούν διαχωρισμοί των ομάδων σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή
σε κατανεμημένες εγκαταστάσεις, σε σταθερή σύνθεση (πάντα τα ίδια παιδιά)
και κατά κανόνα με σταθερό προσωπικό.



Για να υλοποιηθεί ο χωρισμός των ομάδων, η έκταση της φροντίδας σε
ημερήσιους παιδικούς σταθμούς για κάθε παιδί περιορίζεται κατά 10 ώρες την
εβδομάδα σε ολόκληρη τη χώρα. Εφόσον το επιτρέπουν οι αντίστοιχοι πόροι
προσωπικού και μπορεί να αποκλειστεί μια επιβάρυνση της συνολικής
κατάστασης στο ίδρυμα, είναι επίσης δυνατή η παροχή αυξημένου επιπέδου
φροντίδας ή να ανακληθεί τυχόν περιορισμός. Το ίδρυμα ή ο φορέας
αποφασίζει για την αντίστοιχη διαμόρφωση.

Για τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ισχύει:


Στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, η φροντίδα των παιδιών γίνεται στο πλαίσιο
του χρονοδιαγράμματος των συμβάσεων περίθαλψης. Στη μεγάλη ημερήσια
φροντίδα, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο φυσικός
διαχωρισμός των προσώπων που απασχολούνται σε κέντρα ημερήσιας
φροντίδας τέκνων και των παιδιών που έχουν κατανεμηθεί σε αυτά για
ολόκληρη την περίοδο της ημερήσιας φροντίδας.

Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων νόσου:
Εξακολουθεί να ισχύει η αρχή: Τα άρρωστα παιδιά δεν ανήκουν στους ημερήσιους
παιδικούς σταθμούς ή στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας τέκνων! Τα παιδιά με πυρετό
και/ή συμπτώματα που, σύμφωνα με την εκτίμηση των γονέων και του ιδρύματος ή
του κέντρου ημερήσιας φροντίδας τέκνων, εμφανίζουν οξεία, λοιμώδη και μεταδοτική
νόσο, δεν λαμβάνουν φροντίδα. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί ξανά
ρητά στους γονείς ότι δεν θα πρέπει να φέρνουν τα παιδιά τους για φροντίδα στην
περίπτωση αυτή για λόγους προστασίας των εργαζομένων, των παιδιών και των
άλλων παιδιών. Ενόψει αυτών εξακολουθεί να ισχύει ότι το ίδρυμα ή το άτομο που
φροντίζει τα παιδιά μπορεί να αρνηθεί τη φροντίδα, εφόσον ένα παιδί, κατά την
άποψή

του,

παρουσιάζει

συμπτώματα

ασθένειας

που

αποκλείουν

την

αποτελεσματική φροντίδα. Σε περίπτωση συναχιού χωρίς να υπάρχουν άλλα
συμπτώματα της νόσου, τα παιδιά, όπως και πριν, θα πρέπει να παρακολουθούνται
στο σπίτι για 24 ώρες. Εάν δεν εμφανιστούν άλλα συμπτώματα, το παιδί μπορεί να
επανέλθει σε φροντίδα. Οι συστάσεις για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της
νόσου στα παιδιά πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται με συνέπεια.
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