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بازگشات مراکز خدمات مراقبت از کودکان به ساعات کاری
محدود
وزیر استامپ :در مورخ  5ژوئن ،تمام کودکان یمتوانند به شکل محدود در مراقبت از کودکان
حضور پیدا کنند
ر
منتش کرده است:
وزارت امور کودکان ،خانواده ،پناهندگان و اجتماع بیانیهای به رشح زیر
نوردراین-وستفالن ،با توجه به نحوه شیوع بیماری همهگی ،به تالش خود در راستای حذف
آرام محدودیت خدمات مراقبت روزانه ادامه یمدهد .تمام مراکز مراقبت روزانه برای تمام
کودکان پیشدبستان از مورخ  28مه  2020و همانگونه که برنامهریزی شده بود ،بازگشان
خواهند شد .در  8ژوئن ،نوردراین-وستفالن گام بعدی در طرح بازگشان مجدد را بر یمدارد و
از مراقبت اورژانیس ر
گسیده به سمت عملیات منظم و محدود حرکت خواهد کرد .پس از آن
تمام کودکان یمتوانند به میان کاهش یافته در طرحهای مراقبت روزانه یا مراقبت از کودکان
حضور پیدا کنند.
وزیر خانواده آقای یوآخیم استامپ اظهار داشتند« :من یمدانم که خانوادهها در طول
هفتههای گذشته تقریبا تمام توان خود را به کار گرفتند و بسیاری از کودکان به دلیل عدم
ر
دسییس به برنامههای آموزش زودهنگام ،فرصتهای زیادی را از دست دادند .من عقیده
دارم کودکان باید در سی عترین زمان ممکن تا حد ممکن از خدمات مراقبت روزانه بهرهمند
شوند .بنابراین خوشحال هستم اعالم کنم که ما یمتوانیم گام بعدی طرح بازگشان مجدد
خود را برداریم و در سایه کاهش تعداد موارد ابتال ،از مراقبت اضطراری ر
گسیده به سمت
عملیات منظم و محدود حرکت کنیم».
با توجه به کاهش موارد ابتال ،وزارت خانواده نوردراین-وستفالن پیشنویس توصیههای
مفهویم اولیه را آماده کرده است که در آن نظرات علیم میانرشتهای در زمینههان مانند
بهداشت و آموزش کودکان ،تشی ح کردند چطور مراقبت روزانه و مراقبت از کودکان یمتواند
به روال عادی خود برگردند و تعداد بی ر
شیی از کودکان را در دوران شیوع بیماری پذیرش کند.
عملیات منظم محدود در چارچوب مقررات حفاظت در برابر بیماری انجام یمگید .عالوه بر
این ،ایالت به مدیران مرکز زمان یمدهد با دقت خود را برای این تغیی ضوری آماده کنند.
عملیات منظم محدود در  8ژوئن ،مانند تمام مراحل طرح بازگشان ،به دقت با شهرداریها و
سایر نهادهای ذینفع در میان گذاشته شده است.
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مراقبت منظم و محدود از کودکان از  8ژوئن آغاز یمشود:
•
•
•
•

•

•

ممنوعیت ورود به مراکز مراقبت روزانه و مراقبت از کودکان برداشته خواهد شد؛
مراقبتهای اضطراری قبیل به پایان خواهند رسید؛
تمام کودکان یمتوانند برای دریافت خدمات کاهش یافته تا  25 ،35و  15ساعت در
هفته به جای  35 ،45و  25ساعت ،به مراکز مراجعه کنند؛
مراکز مراقبت روزانهای که به دلیل وجود فضا و ظرفیتهای نیوی باالتر قادر
هستند ساعتهای بی ر
شیی ارائه کنند ،یمتوانند این کار را با هماهنگ مقامات ناظر
و مسئول انجام بدهند؛
مراکز مر ر
اقبت که به دلیل مشکالت نیوی کار قادر به ارائه این خدمات نیستند
یمتوانند ساعتهای کاری خود را با هماهنگ ر
دفی محیل نوجوانان کاهش بدهند،
اما این اتفاق فقط در موارد استثنان قابل انجام است؛
موارد مرتبط با حفاظت از کودک و مشکالت خاص آن باید در دامنه خدمات در
نظر گرفته شوند.

عملیات منظم محدود که از  8ژوئن آغاز یمشود در مورد کودکان که والدینشان به شکل
انفرادی در طول دوران مراقبت اضطراری امکان استفاده از مراکز مراقبت ر
گسیدهتر را داشتند
نی اجران یمشوند .وزیر امور خانواده آقای استامپ اظهار داشت« :من از تمام والدین
خواهش دارم وحدت خود را حفظ کنند .جابجان و تغیی به این مرحله جدید عملیات منظم
محدود چالش بزرگ خواهد بود .همه چی به آسان رخ نخواهد داد .تمام طرفی باید برای
سازش آماده باشند».
آغاز کار خدمات مراقبت روزانه از کودکان با عملیات منظم محدود ،برخ محدودیتهای
کیم و کیف را هم در بر خواهد داشت .هنوز نیمتوان به استانداردهای قانون آموزش کودکان
دست پیدا کرد و امکان رعایت تمام الزامات تخصیص وجود ندارد .اما وزارت خانواده نوردراین
وستفالن استانداردهای واضیح برای عملیات منظم محدود تعریف کرده است:
•
•
•
•

فقط گروههای ثابت وجود دارند ،نه مفاهیم باز؛
هر گروه حداقل یک متخصص خواهد داشت؛
گروهها همچنان از نظر فییگ از یکدیگر جدا خواهند بود؛
ر
ر
بهداشت باید رعایت شوند.
منطف باشند و پروتکلهای
تمام تماسها باید

محدودیت ورود به مراکز مراقبت روزانه از کودکان از  8ژوئن برداشت خواهد شد .تمام
کودکان یمتوانند به مراکز مر ر
اقبت خود بازگردند .با این حال ،به دلیل اینکه امکان استفاده از
تمام کارکنان این بخش وجود ندارد ،ممکن است دامنه خدمات کیم کاهش پیدا کند.
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وزارت خانواده از طریق نظارت علیم یک شهرداری مدل ،در حال پایش این تغیی از مراقبت
اضطراری ر
گسیده به عملیات منظم محدود است .همزمان با پایش وضعیت شیوع بیماری
هزاران کودک و متخصص در مراکز مراقبت روزانه به طور منظم و هفتگ مورد آزمایش قرار
یمگیند و نتایج با دقت مورد برریس و ارزیان قرار یمگیند.
تدابی ایمت از طریق پایش علیم بی ر
ر
بهداشت مورد برریس قرار یمگیند
شی در رابطه با مسائل
ر
بهداشت در محل کار که برای کارکنان و کودکان ضوری هستند
و میان رعایت پروتکلهای
مشخص یمشود.
وزیر استامپ اظهار داشت« :ما نیازهای کارکنان را به دقت برریس یمکنیم .این مسئله برای
من از اهمیت بشان برخوردار بوده و به همی دلیل است که ما نه تنها برای آمادهسازی زمان
مناست را در نظر گرفتیم بلکه کمکهای عمیل خود را در محل مراکز مراقبت روزانه ارائه
خواهیم کرد».
از جمله این موارد:
•
•
•

•

تحویل  2میلیون ماسک  FFP-2و  3میلیون ماسک  OPبه دفاتر خردساالن به
ر
بهداشت؛
عنوان کمک اولیه جهت رعایت پروتکلهای
پرداخت مقرری مایل به متصدیان برای رفع مشکالت مایل اضافه که به دلیل رعایت
ر
بهداشت به کارفرما تحمیل یمشود؛
پروتکلهای
راهاندازی خط تماس ویژه برای تمام مراکز مراقبت روزانه برای ارائه پاسخ حرفهای
به سؤاالت مربوط به بهداشت و ایمت محل کار .این مشاوره از  26مه  2020در
ر
دسیس بوده است؛
برنامه جذب و استخدام نیو ،که هدفش استخدام نیو برای مراکز مراقبت روزانه
است تا فشار کاری ر
کمیی به کارکنان بخش آموزش تحمیل شود (برای مثال برای
ر
شسی دستها ،پوشیدن و در آوردن کفشها و غیه).

با توجه به اظهارات وزیر خانواده آقای استامپ« :گایم که امروز بریمداریم یک چالش بزرگ
برای تمام افراد مشارکتکننده است .ما این کار را با احتیاط ،مسئولیت پذیری و نظارت علیم
انجام یمدهیم ».انتظار یمرود مرحله عملیاتهای منظم محدود تا  31اوت  2020ادامه پیدا
کند .مراحل بعد در اواسط ماه اوت و با توجه به اطالعات علیم بهروز تعیی و اجرا خواهد
شد.
ما را دنبال کنید:
ر
توئییchancennrw@ :
فیسبوکChancen NRW :
اینستاگرامchancen_nrw :
یوتیوبChancen NRW :
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ً
لطفا پرسشهای خود را با دفت مطبوعات وزارت امور کودکان ،خانواده ،پناهندگان و اجتماع به شماره
 0211 2417-837مطرح کنید.

این ن
مت مطبوعات به صورت آنالین روی وبسایت دولت ایالت به آدرس  www.land.nrwهم در
دستس قرار دارد.
خط ر
مش حریم خصویص برای رسانههای اجتمایع

