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Noi reguli pentru centrele de îngrijire zilnică a
copiilor,

conform

Regulamentului

privind

măsurile de îngrijire în caz de coronavirus
Începând de astăzi, luni, se aplică Regulamentul modificat privind măsurile de îngrijire în caz
de coronavirus (Corona- BetrVO). La fel ca în toate celelalte arii ale societății, se va institui
regula celor 3G la intrarea în instituțiile pentru îngrijirea copiilor, precum și obligativitatea
purtării măștii la interior. Există excepții pentru ambele reguli.
Regulile se aplică atât angajaților, personalului de îngrijire a copiilor, cât și părinților și altor
persoane (terți). Până la începerea școlii, aceste reguli nu se aplică copiilor. Regulile se
aplică însă și pentru copiii care au vârstă școlară.

În domeniul îngrijirii zilnice a copiilor se aplică următoarele modificări:

Obligativitatea purtării măștii la interior
La interior, toate persoanele (angajați, personal de îngrijire a copiilor, părinți, terți) vor purta
cel puțin o mască medicală, indiferent dacă se respectă principiul distanței minime.
Persoane exceptate de la regulă:
•

angajații sau personalul de îngrijire a copiilor, care au grijă de copii fără să fie
prezentă o altă persoană în încăpere

•

angajații și personalul de îngrijire a copiilor, dacă în aceeași încăpere se află exclusiv
angajați și personal de îngrijire a copiilor imunizați (dacă sunt prezente persoane
testate, atunci toți cei din încăpere vor purta mască)

•

toate persoanele, atunci când personalul de îngrijire consideră că îndepărtarea măștii
este necesară din considerente pedagogice, chiar dacă sunt prezenți părinți sau terți.
În aceste cazuri, se va respecta distanța minimă între doi adulți.

•

părinții și angajații, atunci când stau așezați sau în picioare în poziții fixe în cadrul
întâlnirilor comitetelor pentru părinți

•

toate persoanele care nu pot purta mască din motive medicale dovedite

•

toate persoanele prezente la o întrunire a persoanelor surde sau cu deficiențe de auz

•

în mod excepțional, pentru toate persoanele, în situațiile suplimentare descrise la art.
4 alin. 2 din Regulamentul privind măsurile de îngrijire în caz de coronavirus, de
exemplu: la masă, în cadrul activităților fizice sau muzicale

Astfel, în cazul contactului avut în cadrul centrelor de îngrijire a copiilor între angajați,
personalul de îngrijire a copiilor, părinți sau terți, toate persoanele implicate au obligația de a
purta mască. În cadrul contextelor de îngrijire a copiilor în care nu este prezentă nicio altă
persoană nu mai există obligativitatea purtării măștii.

Regula celor 3G privind accesul
În sensul regulii celor 3G [intrare permisă doar pentru persoanele vaccinate (Geimpfte),
trecute prin boală (Genesene) sau testate (Getestete)], în principal doar persoanele imunizate
sau testate (angajați, părinți sau terți) au drept de acces în centrele de îngrijire zilnică a
copiilor.

Excepții:
•

pentru părinți, la aducerea și preluarea copiilor

•

pentru copiii și tinerii de vârstă școlară care, având în vedere testările regulate din
școli, se consideră că sunt la același nivel cu persoanele testate (Getestete)

•

în cazuri de urgență

Astfel, persoanele neimunizate sau netestate nu pot intra în perimetrul centrelor de îngrijire
zilnică a copiilor, cu excepția cazului în care aduc sau preiau un copil. Conducerea centrelor
de îngrijire zilnică a copiilor este obligată să le interzică accesul persoanelor respective.

Respectarea obligației de testare
Pentru angajați, se consideră că obligația de testare a fost respectată în momentul în care își
fac un test reglementat (Bürgertest) sau când participă la o acțiune supravegheată de testare
a angajaților de două ori pe săptămână calendaristică.
Testarea supravegheată a angajaților reprezintă un test rapid pentru coronavirus, furnizat în
mod gratuit de către angajator, efectuat de către personal specializat sau instruit sau făcut în
mod individual, sub supravegherea unei persoane specializate, instruite sau competente.
Având în vedere că pentru personalul liber profesionist de îngrijire a copiilor nu este posibilă
testarea supravegheată, obligația de testare se consideră a fi respectată dacă se face un test
reglementat (Bürgertest) de două ori pe săptămână.
Pentru a respecta obligația de testare, părinții și terții trebuie să prezinte un rezultat care nu
este mai vechi de 48 de ore.
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