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Îngrijirea zilnică a copiilor după Paște
Centrele de îngrijire zilnică a copiilor din Nordrhein-Westfalen vor opera la capacitate
limitată regulată după zilele de Paște și cel mai devreme până la data de 11 aprilie
2021.
Se respectă în continuare prevederile Regulamentului privind măsurile de îngrijire în
caz de coronavirus, adică între adulți se va păstra o distanță fizică minimă de 1,5
metri. În cazurile în care distanța minimă nu poate fi respectată, adulții vor purta
mască chirurgicală. Se vor respecta măsurile adecvate de igienă și se va asigura
existența unor măsuri de urmărire a contacților.
În cazul grădinițelor se aplică următoarele reguli:
La nivelul landului se va implementa principiul de separare a grupelor, astfel
că încăperile folosite vor fi strict stabilite, compunerea grupelor va fi fixă
(mereu aceiași copii) și, în general, alcătuirea personalului va fi aceeași.

Pentru a se putea aplica principiul de separare a grupelor, la nivelul landului,
numărul de ore petrecute de fiecare copil în grădiniță va fi limitat la 10 ore pe
săptămână. În măsura în care numărul resurselor umane permite acest lucru,
și nu are loc suprapopularea în cadrul instituției, numărul de ore alocat poate
crește sau se poate renunța la această limitare. Instituția, respectiv sponsorul
decide acest lucru în fiecare caz.
În cazul centrelor de zi se aplică următoarele reguli:
În cadrul centrelor de zi, îngrijirea copiilor are loc în conformitate cu intervalele
orare înscrise în contractele de îngrijire. În funcție de posibilități, în centrele de
zi mari se recomandă separarea personalului de îngrijire a copiilor împreună
cu copiii alocați pe durata întregii îngrijiri zilnice.

Măsuri în cazul simptomelor de îmbolnăvire:
Se aplică în continuare principiul: Copiii bolnavi nu trebuie aduși la grădiniță sau în
centrele de zi! Nu se recomandă să fie primiți copii care au febră și/sau simptome
care, în opinia părinților și a personalului grădiniței sau al centrului de zi, indică o
boală infecțioasă și contagioasă. În acest caz, se va face încă o dată explicit apel la
părinți să nu își aducă copiii pentru a-i lăsa în grija angajaților, personalului din
centrul de zi sau a altora copii. Având în vedere cele de mai sus, personalul grădiniței
sau al centrului de zi poate refuza primirea copilul, atât timp cât acesta prezintă
simptome de îmbolnăvire care, în opinia acestuia, fac imposibilă îngrijirea în cadrul
acestor instituții. În cazul rinitei neînsoțite de alte simptome de boală, copiii vor
rămâne, la fel ca până acum, acasă, timp de 24 de ore, sub supraveghere. În cazul
în care nu apar alte simptome, copilul poate fi adus la grădiniță sau în centrul de zi.
Recomandările privind măsurile în cazul simptomelor de boală la copii vor fi în
continuare respectate în mod consecvent.
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