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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

Nowe zasady dziennej opieki dla dzieci w związku ze
znowelizowanym
rozporządzeniem
dotyczącym
opieki podczas pandemii koronawirusa
Od dzisiejszego poniedziałku, w zakresie opieki dziennej dla dzieci będzie miało
zastosowanie znowelizowane rozporządzenie dotyczące opieki podczas pandemii
koronawirusa (Corona-BetrVO). Podobnie jak we wszystkich innych obszarach
społecznych, stosuje się zasadę 3G przy wchodzeniu do placówek opiekuńczych dla
dzieci, a także ustala się obowiązek noszenia maski w pomieszczeniach. W obu
kwestiach istnieją odpowiednio wyjątki.
Zasady obowiązują pracowników, opiekunów placówek opiekuńczych dla dzieci, jak
również rodziców i inne osoby (osoby trzecie). Nie obowiązują dzieci, które nie
rozpoczęły nauki szkolnej. Obowiązują one jednak również dzieci w wieku szkolnym.

W obszarze dziennej opieki nad dziećmi wprowadzono następujące zmiany:
Obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach
W

pomieszczeniach

wszystkie

osoby

(pracownicy,

opiekunowie

placówek

opiekuńczych dla dzieci, rodzice i osoby trzecie) muszą nosić przynajmniej jedną
maskę medyczną, niezależnie od przestrzegania minimalnego dystansu.
Zasada nie obowiązuje:
•

pracowników i opiekunów placówek opiekuńczych dla dzieci podczas opieki nad
dziećmi bez innych obecnych osób

•

pracowników i opiekunów placówek opiekuńczych dla dzieci, jeśli spotykają się
wyłącznie zaszczepieni pracownicy lub opiekunowie placówek opiekuńczych dla
dzieci (gdy obecne są osoby z wykonanymi testami, obowiązek noszenia masek
obejmuje wszystkich)

•

wszystkie osoby, jeśli opiekun uzna za konieczne tymczasowe zdjęcie masek
ze względów edukacyjnych, nawet w obecności rodziców lub osób trzecich. W
takich przypadkach należy zachować minimalny dystans między dorosłymi.

•
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i

pracowników,
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partycypacyjnych zajmują stałe miejsca siedzące lub stojące.
•

wszystkie osoby, które z udowodnionych względów medycznych nie mogą nosić
maski

•
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się
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niesłyszącymi

lub
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•

wyjątkowo wszystkie osoby w kilku innych sytuacjach opisanych bardziej
szczegółowo w art. 4 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego opieki podczas
pandemii koronawirusa, na przykład podczas posiłków i ćwiczeń lub ofert
muzycznych

W życiu codziennym dziennej opieki dla dzieci obowiązuje ciągły wymóg noszenia
maski podczas kontaktu z pracownikami, opiekunami placówek opiekuńczych dla
dzieci, rodzicami lub osobami trzecimi. Podczas opieki nad dziećmi bez obecności
innych osób nadal nie ma obowiązku noszenia maski.

Zasada 3G w przypadku dostępu
Zgodnie z zasadą 3G (dostęp tylko dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców lub
przetestowanych), dostęp do ofert opieki dziennej mają z zasady tylko osoby
uodpornione lub przetestowane (pracownicy, rodzice i osoby trzecie).
Wyjątki:
•

rodzice podczas odprowadzania i odbierania dzieci

•

dzieci i młodzież w wieku szkolnym, które są na równi z osobami
przetestowanymi dzięki regularnym testom szkolnym

•

nagłe wypadki

Osoby, które nie zostały zaszczepione lub nie są przetestowane, nie mogą zatem
korzystać z ofert opieki dziennej poza sytuacją odprowadzania i odbierania.
Kierownicy dziennych placówek opiekuńczych dla dzieci mają obowiązek wykluczenia
odpowiednich osób z udziału w ofertach.
Spełnienie obowiązku testowania
W przypadku pracowników obowiązek testowania uważa się za spełniony, jeżeli dwa
razy w tygodniu kalendarzowym biorą udział w teście obywatelskim lub
nadzorowanym teście dla pracowników.
Nadzorowane testowanie pracowników to zapewniany przez pracodawcę bezpłatnie
szybki test na obecność koronawirusa, który jest wykonywany przez kompetentny lub
przeszkolony personel lub samodzielnie pod nadzorem kompetentnej, przeszkolonej
lub poinstruowanej osoby.
W związku z tym, że dla niezależnych opiekunów placówek opiekuńczych dla dzieci
nie jest możliwe wykonywanie nadzorowanych testów dla pracowników, obowiązek
testowania uważa się za spełniony tylko wtedy, gdy poddają się oni testowi dwa razy
w tygodniu w ramach testu obywatelskiego.
Aby spełnić obowiązek testowania, rodzice i osoby trzecie muszą przedłożyć dowód
testu obywatelskiego, który nie jest starszy niż 48 godzin.
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