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اطالعات برای والدینی
که کودکان آنها در مهد کودک یا در مراکز نگهداری روزانه کودکان تحت مراقبت هستند

اطالعات برای صاحبان ،مدیران ،کارکنان
مهدهای کودک یا مراکز نگهداری روزانه کودکان

اجرای ترمز اضطراری فدرال در نوردراین-وستفالن
با اجرایی شدن تغییر قانون فدرال محافظت از عفونت ،قانون معروف به ترمز اضطراری فدرال نیز برای
نوردراین-وستفالن معتبر خواهد بود.
بنابراین ،از این پس برای مراقبت روزانه کودکان در نوردراین-وستفالن ،موارد زیر معتبر هستند:


زیر  165مورد عفونت در هفت روز ،مقررات کنونی همچنان معتبر خواهند بود :فعالیت محدود برای
همه کودکانی که موظف به شرکت در گروههای جداگانه هستند و زمانهای محدود مراقبت به میزان
 10ساعت در هفته در مراکز نگهداری روزانه کودکان.



باالی  165مورد عفونت در هفت روز ،در یک ناحیه یا یک شهر مستقل در سه روز پیدرپی ،از دو
روز پس از آن یک ممنوعیت مراقبت همراه با مراقبت اضطراری بر اساس نیاز (یعنی مثال دوشنبه،
سهشنبه ،چهارشنبه باالی  165مورد عفونت در هفت روز؛ اجرای مراقبت اضطراری طبق برنامه

از روز جمعه) .در مراقبت اضطراری همچنین مقررات فرمان مراقبت در زمان کرونا درباره رعایت
بهداشت ،ماسک اجباری و قابلیت ردیابی ،اجرای اجباری گروهای جداگانه و کاهش ضروری ساعات
مربوط به آن به  10ساعت در هفته در مراکز نگهداری روزانه کودکان معتبر هستند .برای محافظت
از کودکان و شرایط سخت ،کاهش ساعات به صورت یکجا دیگر معتبر نیست و محدوده مراقبت از
آن پس از سوی اداره جوانان تعیین میشود.


بازگشت از مراقبت اضطراری بر اساس ضرورت ،به فعالیت عادی محدود زمانی انجام میشود که
تعداد موارد ابتال به ویروس در هفت روز ،در پنج روز پیدرپی کاری ،به زیر  165برگردد.

کودکان و خانوادههای زیر ،حق استفاده از مراقبت اضطراری بر اساس نیاز را دارند:


کودکانی که برای آنها رفتن به یک مرکز مراقبت ،به دالیل محافظت از کودکان ضروری است .این
حالت زمانی معتبر است که رفتن به یک مرکز مراقبت روزانه کودکان در نتیجه یک تصمیم قضایی
درباره خانواده یا در چارچوب تدابیر و اقدامات محافظتی بر اساس ماده  ۸aاز کتاب هشتم قانون
اجتماعی ضروری است و نیز کودکانی که در این برنامهها در نتیجه یک تصمیم بر اساس ماده 27ff
و مادههای بعدی کتاب هشتم کتاب قانون اجتماعی (کمکهای مربوط به تربیت) شرکت میکنند.



شرایط سخت خاص با هماهنگی اداره مسئول جوانان.



کودکان با شرایط زندگی سخت و یا کودکانی که وضعیت زندگیشان احتماال با یک نیاز باال همراه
است و آنهایی که یک نیاز فردی ویژه دارند .این خانوادهها از اهداف جدی برنامههای مراقبت روزانه
کودکان هستند و از سوی آنها دعوت میشوند.



کودکان دارای معلولیت و کودکانی که در معرض معلولیتهای اساسی هستند و این موارد در آنها از
سوی یک نهاد کمک به یکپارچگی تایید شدهاند.



کودکانی که در سال آخر پیش از ورود به مدرسه هستند.



کودکانی که والدین آنها نمیتوانند مراقبت را به روش دیگری تامین کنند ،به ویژه هنگامی که آنها باید
با فعالیت شغلی خود مشغول باشند .والدین فقط در صورتی باید از خدمات مراقبت کودکان استفاده کنند
که مراقبت به شیوه دیگری قابل تامین نباشد .برای حالتی که از خدمات مراقبت استفاده میشود ،یک
اظهارنامه از سوی والدین که مراقبت اضطراری ضروری است باید ارائه شود (نمونه پیوست است).

برنامههایی برای همه کودکان در زمانهای مراقبت اضطراری بر اساس نیاز:
مرکز نگهداری روزانه کودکان و کارکنان مراکز نگهداری کودکان باید به صورت مرتب (یعنی حداقل یکبار
در هفته) با همه کودکانی که به مرکز مراقبت روزانه کودکان نمیروند ،تماس بگیرند .تماس میتواند به صورت
حضوری با رعایت مقررات فاصلهگذاری ،تلفنی ،ویدیویی یا روشهای دیگر انجام شود.
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