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Информация за родители,
чиито деца посещават дневни детски заведения и служби за детски грижи

Информация
за
управляващи
ръководители и персонал

органи,

на дневни детски заведения и служби за детски грижи

Грижи за деца в целодневни
заведения след Великден

детски

Грижите за деца в целодневни детски заведения в Северен Рейн-Вестфалия ще
продължат да се извършват нормална дейност в ограничен режим и след
Великден, първоначално поне до 11 април 2021 г.
Продължават да се прилагат предписанията на Наредбата за полагане на грижи
в условията на коронавирус, т.е. трябва да се спазва минимално разстояние от
1,5 метра между възрастните. Ако не може да се спазва минималната дистанция,
възрастните трябва да носят медицинска маска. Трябва да се вземат подходящи
хигиенни предпазни мерки и да се осигури проследяемост.
За дневните детски заведения важи:


В цялата провинция трябва да се прилага разделяне на групи, т.е. отделни
фиксирани помещения, фиксиран състав (винаги едни и същи деца) и
принципно фиксиран персонал.



За да може да се приложи разделяне на групи, обхватът на грижите в
дневните детски заведения се ограничава с 10 часа седмично за всяко
дете в цялата провинция. Възможен е и по-голям обхват на грижи или
отпадане на ограничения, доколкото съответните човешки ресурси
позволяват и може да се изключи претоварване на цялостната ситуация в
заведението. Заведението или управляващият орган решава относно
съответното оформление.

За службите за детски грижи важи:


Децата посещават службите за детски грижи в рамките на сроковете на
договорите за грижи. В големи заведения за дневни грижи по възможност
трябва целодневно да се спазва пространствено разделение между
служителите за дневни грижи и поверените им деца.

Подход при симптоми на заболяване:
Спазва се основният принцип: Болните деца не посещават детската градина или
службата за детски грижи! Деца с повишена телесна температура и/или
симптоми, които по преценка на родителите и заведението или службата за
детски грижи са показателни за остро, инфекциозно и заразно заболяване, не
трябва да посещават заведението за детски грижи. На това място отново изрично
призоваваме родителите в такъв случай да не водят децата в заведението за
детски грижи, за да се осигури защитата на персонала, служителите за дневни
грижи и другите деца. На фона на тази информация продължава да важи, че
заведението или служителите за дневни грижи могат да откажат да приемат
детето, ако от тяхна гледна точка то проявява симптоми на заболяване, които не
позволяват отговорно полагане на грижи. При хрема без други признаци на
заболяване, както досега, децата трябва да останат под наблюдение вкъщи за
24 часа. Ако не се проявят други симптоми, детето отново може да посещава
заведението за детски грижи. Препоръките за подхода при симптоми на
заболяване при деца трябва да продължат да се прилагат системно.
Министерство за децата, семейството, бежанците и
интеграцията на провинция Северен Рейн-Вестфалия

