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معلومات للوالدين
ممن يتم رعاية أطفالهم في الحضانات ،أو في مؤسسات الرعاية النهارية لألطفال

معلومات لمقدمي الخدمات واإلعانات والموظفين
في الحضانات ومؤسسات الرعاية النهارية لألطفال

قواعد جديدة للرعاية النهارية لألطفال بخصوص الحجر الصحي بد ًءا من يوم  11سبتمبر
2021
ضمان مواصلة التشغيل المنتظم للرعاية النهارية في والية شمال الراين وستفاليا له األولوية القصوى .لذلك ،في المستقبل ،يجب
أن يقتصر أمر الحجر الصحي في عروض الرعاية النهارية لألطفال بشكل عام على الحاالت المؤكد إصابتها.
في حالة إصابة طفل ،أو موظف ،أو عامل في مؤسسة رعاية نهارية لألطفال بالعدوى؛ فإن الشخص المعني يخضع لحجر صحي
لمدة  14يو ًما وفقًا للمادة رقم  15من الئحة اختبار فيروس كورونا وقانون الحجر الصحي.

في هذه الحالة ،عادة ً يمكن لجميع األشخاص اآلخرين االستمرار في المشاركة في العرض .ومع ذلك ،فإن األطفال والموظفين غير
الحاصلين على التطعيم في مركز الرعاية النهارية ،والعاملين في مركز الرعاية النهارية لألطفال غير الحاصلين على التطعيم -
ملزمون بموجب ذلك بإجراء االختبار في غضون  14يو ًما ،مع إجراء ثالثة اختبارات كل سبعة أيام .يتم تحديد أيام االختبار من
قبل المنشأة نفسها ،أو موظف الرعاية النهارية لألطفال .يجب إجراء االختبار األول بعد ظهور العدوى قبل زيارة المنشأة أو مركز
الرعاية النهارية لألطفال مرة أخرى .يمكن اختبار األطفال باستخدام اختبار كورونا السريع أو االختبار الذاتي لفيروس كورونا ،أما
الموظفون غير الحاصلين على التطعيم ،وعمال الرعاية النهارية لألطفال غير الحاصلين على التطعيم ،فيتم اختبارهم باستخدام
اختبار كورونا السريع (اختبار المواطن أو الموظف).
يمكن إجراء االختبارات الذاتية في صباح يوم تقديم الرعاية ،ولكن أيضًا في المساء السابق لهذا اليوم؛ إلتاحة أكبر قدر ممكن من
المرونة لآلباء عند إجراء االختبارات على األطفال الصغار.
إذا تم تقديم اختبارات  PCRبانتظام في عرض الرعاية النهارية للطفل ،فسيتم الوفاء بالتزام االختبار من خالل المشاركة.
إذا كان األطفال أو الموظفون غير الحاصلين على التطعيم بالمنشأة ،أو عمال الرعاية النهارية لألطفال غير الحاصلين على
التطعيم ال يمتثلون لمتطلبات االختبار؛ فيجب استبعادهم من المشاركة لمدة  14يو ًما بعد ظهور العدوى.
يجب تضمين األشخاص الذين ال يحضرون عروض الرعاية في هذه المدة البالغة  14يو ًما بانتظام في الخضوع لالختبارات
المستمرة بد ًءا من وقت عودتهم .حتى ذلك الحين ،يجب إجراء اختبار قبل المشاركة في العرض مرة أخرى.
يجب على الوالدين تأكيد إجراء االختبارات كتابيا .يجب تقديم تأكيدات اآلباء بشأن االختبارات ذات الصلة ونتائجها إلى إدارة
المنشأة أو عامل الرعاية النهارية (انظر نموذج االستمارة) ،وتسليمها لقسم الحفظ بعد  14يو ًما.

في الحاالت الفردية المبررة ،قد يكون من الضروري للسلطة المختصة تحديد هوية المخالطين ،وكذلك طلب الحجر الصحي
لألشخاص المخالطين (على سبيل المثال ،في حالة وجود عدة حاالت في مركز رعاية نهارية ،أو جهة رعاية نهارية لألطفال) .في
هذه الحاالت ،يوجد خيار إجراء "االختبار المجاني" بعد اليوم الخامس من الحجر الصحي باستخدام اختبار  ،PCRوبعد اليوم
السابع باستخدام اختبار المستضدات السريع عالي الجودة من قائمة معهد باول أوريش (راجع
https://www.pei.de/SharedDocs/Down-loads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung.)sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=55
يجب إجراء االختبار الذاتي بشكل مستقل من قبل طبيب األطفال ،أو طبيب األسرة مجانًا.
مالحظة حول تسليم االختبارات الذاتية لألطفال
لضمان توفر االختبارات الذاتية الالزمة بكميات كافية في الموقع في حالة حدوث عدوى ،فإن كميات التسليم الفردية تزيد في
األسبوعين  37و 38من التقويم ،بمعدل اختبار ذاتي إضافي لكل طفل .وهذا يجعل من الممكن توفير مخزون إلجراء اختبار واحد
لكل طفل ،وعقد أسبوع إلجراء أي اختبارات إضافية قد تكون مطلوبة .عند حدوث إصابة ،واستخدام هذا العرض؛ يمكن طلب كمية
خاصة مرة أخرى عبر العملية التلقائية من أجل االستعداد لحاالت العدوى المحتملة األخرى.
وزارة األطفال ،والعائلة ،والالجئين ،واالندماج
لمدينة شمال الراين ويستفاليا

