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Informacje dla rodziców,
których dzieci są pod opieką dziennych placówek opiekuńczych dla dzieci lub domowej
opieki dziennej dla dzieci

Informacje dla podmiotów, kierownictwa, personelu
dziennych placówek opiekuńczych dla dzieci oraz jednostek domowej opieki dziennej dla
dzieci

Opieka dzienna dla dzieci po Świętach Wielkanocnych
Opieka dzienna dla dzieci w Nadrenii-Północnej Westfalii pozostaje w ograniczonym
normalnym trybie również po Świętach Wielkanocnych, najpierw co najmniej do 11 kwietnia
2021 r.
Nadal obowiązują wymagania rozporządzenia dotyczącego opieki podczas pandemii
koronawirusa, tj. osoby dorosłe mają zachować minimalną odległość 1,5 metra. Jeżeli
minimalna odległość nie może być zachowana, osoby dorosłe mają nosić medyczną maskę
ochronną. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w zakresie higieny i zapewnić
identyfikowalność.

Zasady obowiązujące dzienne placówki opiekuńcze dla dzieci:


Na terenie całego kraju związkowego należy wdrożyć podział na grupy, tj. wydzielone
sale, stały skład (zawsze te same dzieci) i co do zasady stały personel.



Aby móc zrealizować podział na grupy, zakres opieki w dziennych placówkach
opiekuńczych dla każdego dziecka jest ograniczony o 10 godzin tygodniowo w całym

kraju związkowym. O ile pozwolą na to odpowiednie zasoby ludzkie i można
wykluczyć przeciążenie ogólnej sytuacji w placówce, możliwy jest również wyższy
zakres opieki lub można zrezygnować z ograniczeń. O danych zasadach decyduje
placówka lub podmiot.

Zasady obowiązujące domową opiekę dzienną dla dzieci:


W przypadku domowej opieki dziennej dla dzieci opieka następuje zgodnie z
zakresem czasowym umów o opiekę. W dużych jednostkach domowej opieki
dziennej należy zapewnić przestrzenne oddzielenie personelu opiekuńczego wraz z
przydzielonymi im dziećmi na cały okres codziennej opieki.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów choroby:
Zasada pozostaje niezmienna: chore dzieci nie mogą uczęszczać do dziennych placówek
opiekuńczych dla dzieci ani korzystać z usług domowej opieki dziennej! Dzieci z gorączką
i/lub objawami, które w opinii rodziców i placówki lub jednostki domowej opieki dziennej
wskazują na ostrą, zakaźną lub zaraźliwą chorobę nie powinny podlegać opiece. W tym
miejscu ponownie kierujemy wyraźny apel do rodziców, aby celem ochrony pracowników,
osób świadczących usługi domowej opieki dziennej oraz innych dzieci nie przyprowadzali w
takim przypadku swoich dzieci do jednostek opiekuńczych. W tym kontekście nadal
obowiązuje zasada, że placówka lub osoba świadcząca usługi domowej opieki dziennej
może odmówić opieki, jeżeli jej zdaniem dziecko wykazuje objawy choroby, które wykluczają
odpowiedzialną opiekę. W przypadku kataru bez dalszych objawów choroby należy jak
dotychczas obserwować dzieci w domu przez 24 godziny. Jeżeli nie wystąpią dalsze objawy
można ponownie przyprowadzić dziecko do jednostki opiekuńczej. Należy dalej
konsekwentnie stosować zalecenia dotyczące postępowania w przypadku objawów choroby
u dzieci.
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