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Πληροφορίες για γονείς
των οποίων τα παιδιά λαμβάνουν φροντίδα σε ολοήμερους παιδικούς σταθμούς ή σε ολοήμερα
κέντρα παιδικής φροντίδας

Πληροφορίες για φορείς, διοικήσεις, προσωπικό
ολοήμερων παιδικών σταθμών ή ολοήμερων κέντρων παιδικής φροντίδας

Νέες ρυθμίσεις για την ημερήσια φροντίδα παιδιών βάσει του
τροποποιημένου κανονισμού φροντίδας λόγω κορωνοϊού
Από τη σημερινή Δευτέρα εφαρμόζεται ο τροποποιημένος κανονισμός φροντίδας λόγω
κορωνοϊού (Corona- BetrVO). Όπως και σε όλους τους άλλους κοινωνικούς τομείς, ο κανόνας
3G εφαρμόζεται τόσο για την είσοδο στον χώρο παροχής ημερήσιας φροντίδας παιδιών, όσο
και για την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Υπάρχουν εξαιρέσεις και για
τις δύο περιπτώσεις.
Οι κανόνες ισχύουν τόσο για τους εργαζόμενους, το προσωπικό της ημερήσιας φροντίδας
παιδιών όσο και για τους γονείς και άλλα πρόσωπα (τρίτους). Δεν ισχύουν για παιδιά μέχρι
την ηλικία που αρχίζουν το σχολείο. Ωστόσο, ισχύουν και για τα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Στον τομέα της ημερήσιας φροντίδας παιδιών προκύπτουν οι ακόλουθες αλλαγές:

Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους
Σε εσωτερικούς χώρους, κάθε άτομο (εργαζόμενος, προσωπικό της ημερήσιας φροντίδας
παιδιών, γονείς και τρίτα πρόσωπα) πρέπει να φορά τουλάχιστον ιατρική μάσκα, ανεξάρτητα
από την τήρηση της ελάχιστης απόστασης.
Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται:
•

Εργαζόμενοι και προσωπικό της ημερήσιας φροντίδας παιδιών χωρίς την παρουσία
άλλων παρευρισκόμενων

•

Εργαζόμενοι και προσωπικό της ημερήσιας φροντίδας παιδιών αποκλειστικά στην
περίπτωση συνάντησης εργαζομένων ή προσωπικού της ημερήσιας φροντίδας
παιδιών που είναι ανοσοποιημένο (όταν πρόκειται για άτομα που έκαναν τεστ υπάρχει
υποχρέωση χρήσης μάσκας για όλους)

•

Όλα τα άτομα, όταν το προσωπικό παροχής φροντίδας κρίνει αναγκαία την προσωρινή
αφαίρεση των μασκών για εκπαιδευτικούς λόγους, ακόμη και παρουσία γονέων ή
τρίτων. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να τηρείται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ
ενηλίκων

•

Οι γονείς και οι εργαζόμενοι όταν παραμένουν σε σταθερά καθίσματα και θέσεις για
όρθιους στο πλαίσιο συναντήσεων γονέων

•

Όλα τα άτομα που δεν μπορούν να φορούν μάσκα για αποδεδειγμένους ιατρικούς
λόγους

•

Όλα τα άτομα για όσο διάστημα επικοινωνούν με κωφούς ή βαρήκοους

•

Κατ’ εξαίρεση, όλα τα άτομα σε λίγες άλλες καταστάσεις που περιγράφονται
λεπτομερέστερα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού φροντίδας λόγω
κορωνοϊού, όπως για παράδειγμα σε γεύματα και υπηρεσίες μετακίνησης ή μουσικής

Κατά συνέπεια, στην καθημερινή ζωή των παιδιών, οι εργαζόμενοι, το προσωπικό της
ημερήσιας φροντίδας παιδιών, οι γονείς ή οι τρίτοι που εργάζονται για τη φροντίδα των παιδιών
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τακτικά τη μάσκα. Όσον αφορά τη φροντίδα παιδιών χωρίς
άλλους παρευρισκόμενους συνεχίζει να μην υπάρχει υποχρέωση χρήσης μάσκας.

Κανόνας 3G κατά την πρόσβαση
Κατά την έννοια του κανόνα 3G (πρόσβαση μόνο σε εμβολιασμένους, άτομα που έχουν
αναρρώσει ή έκαναν τεστ), μόνο τα άτομα με ανοσία ή τεστ (εργαζόμενοι, γονείς και τρίτοι)
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ημερήσιας φροντίδας παιδιών.
Εξαιρέσεις ισχύουν:
•

για τους γονείς κατά τη μεταφορά και την παραλαβή των παιδιών

•

για παιδιά και εφήβους ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, τα οποία
εξομοιώνονται με άτομα που έκαναν τεστ λόγω τακτικών τεστ στο σχολείο

•

σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Άτομα που δεν έχουν ανοσοποιηθεί ή δεν έκαναν τεστ δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στον
χώρο παροχής ημερήσιας φροντίδας σε παιδιά, εκτός αν αφορά τη διαδικασία παράδοσης και
παραλαβής. Οι διοικήσεις των ολοήμερων παιδικών σταθμών είναι υποχρεωμένες να
αποκλείουν αντίστοιχα πρόσωπα από τη συμμετοχή σε παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συμμόρφωση με υποχρέωση τεστ
Οι εργαζόμενοι θεωρείται ότι έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση διεξαγωγής τεστ αν
έχουν υποβληθεί σε τεστ πολιτών ή σε εποπτευόμενο τεστ προσωπικού δύο φορές ανά
ημερολογιακή εβδομάδα.
Το εποπτευόμενο τεστ προσωπικού είναι ένα γρήγορο τεστ κορωνοϊού που παρέχεται
δωρεάν από τον εργοδότη και διενεργείται από ειδικευμένο ή εκπαιδευμένο προσωπικό ή
υπό την επίβλεψη ειδικευμένου, εκπαιδευμένου ή εξουσιοδοτημένου ατόμου.
Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια εποπτευόμενου τεστ προσωπικού σε ανεξάρτητα
απασχολούμενο προσωπικό της ημερήσιας φροντίδας παιδιών, η υποχρέωση διεξαγωγής
τεστ θεωρείται ότι εκπληρώνεται μόνον εάν υποβληθεί σε τεστ δύο φορές την εβδομάδα στο
πλαίσιο των τεστ σε πολίτες.
Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τεστ, οι γονείς και τυχόν τρίτα πρόσωπα πρέπει να
αποδείξουν ότι υποβλήθηκαν σε τεστ πολιτών όχι παλαιότερο των 48 ωρών.
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