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Comunicado de imprensa - 399/05/2020 

Abertura das instalações de acompanhamento 
de crianças com funcionamento regular com 
restrições  

Ministro Stamp: A partir de 8 de junho, todas as crianças podem 
frequentar as instalações de acompanhamento a uma escala 
reduzida 

O Ministério da Infância, Família, Refugiados e Integração informa: 

A Renânia do Norte-Vestefália está a seguir de forma rigorosa o seu 

conceito de abertura gradual das instalações de acompanhamento de 

crianças, tendo em conta a taxa de infeção atual. A partir de 28 de maio 

de 2020, ocorre a abertura dos infantários para todas as crianças em 

idade pré-escolar, conforme planeado. No dia 8 de junho, a Renânia do 

Norte-Vestefália entrará na próxima etapa do seu plano de abertura e 

passará do acompanhamento de emergência ampliado para o 

funcionamento regular com restrições. Todas as crianças poderão 

frequentar novamente os infantários e as residências das amas a uma 

escala reduzida.  

 

Ministro da Família Joachim Stamp: "Eu sei que muitas famílias 

atingiram os seus limites nas últimas semanas e que muitas crianças 

sem educação na primeira infância são diariamente privadas de 

oportunidades. Era minha firme intenção proporcionar a todas as 

crianças a possibilidade de serem acompanhadas o mais rapidamente 

possível, desde que tal seja responsável. Estou, portanto, muito 

satisfeito por sermos capazes de dar o próximo passo no nosso plano 

de abertura, tendo em conta a diminuição da taxa de infeções, 

passando do acompanhamento de emergência ampliado para o 

funcionamento regular com restrições." 

 

Em caso de redução da taxa de infeções, o Ministério da Família da 

Renânia do Norte-Vestefália desenvolveu propostas conceptuais 

antecipadamente, com base em estudos científicos interdisciplinares 

das áreas da pedagogia infantil e da higiene, sobre como as creches e 
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as amas podem gerir as suas operações com um número crescente de 

crianças em tempos de coronavírus. O funcionamento regular com 

restrições ocorre mediante o cumprimento de medidas de proteção 

contra a infeção. Além disso, o governo regional irá conferir às 

instituições tempo para se prepararem cuidadosamente para as 

mudanças necessárias. Tal como todas as etapas do conceito de 

abertura, o funcionamento regular com restrições a partir de 8 de junho 

foi acordado com os municípios e todas as restantes autoridades. 

 

Funcionamento regular com restrições das instalações de 

acompanhamento de crianças a partir de 8 de junho: 

 

 a proibição da frequência de creches e residências de amas será 

levantada; 

 o acompanhamento de emergência em vigor até à data será 

dissolvido; 

 todas as crianças podem novamente frequentar as creches num 

horário reduzido de 35, 25 e 15 horas por semana, em vez de 45, 

35 e 25 horas; 

 as creches capazes de disponibilizar um maior número de horas 

devido às capacidades de espaço e pessoal podem fazê-lo 

mediante consulta com as autoridades de supervisão 

responsáveis; 

 as creches que, devido à situação em termos de pessoal, não 

são capazes de cumprir com esta oferta podem também operar 

com um horário reduzido, mediante consulta do serviço de apoio 

à juventude local; tal só deve ocorrer em casos excecionais; 

 Casos de proteção de crianças e casos particularmente 

problemáticos devem ser tidos em conta no âmbito do horário de 

acompanhamento.  

 

O funcionamento regular com restrições a partir de 8 de junho também 

é aplicável a crianças cujos pais puderam usufruir de um considerável 

acompanhamento de emergência até à data. Ministro da Família Stamp: 

"Apelo à solidariedade de todos os pais. A transição para a nova fase 

do funcionamento regular com restrições é um grande desafio. Nem 

tudo vai correr bem. É necessária a disponibilidade de fazer 

concessões da parte de todos."  
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A abertura das instalações de acompanhamento de crianças com 

funcionamento regular com restrições ocorre com restrições 

quantitativas e qualitativas. Ainda não é possível alcançar os padrões 

da lei relativa á educação infantil nem é possível cumprir com a 

proporção de pessoal por criança. No entanto, o Ministério da Família 

da Renânia do Norte-Vestefália estabeleceu padrões claros para o 

funcionamento regular com restrições: 

 

 apenas devem existir grupos fixos, sem conceitos abertos; 

 em cada grupo, deve estar presente pelo menos um profissional; 

 adicionalmente, os grupos devem estar em espaços separados; 

 deve ser possível monitorizar todo o contacto e cumprir com os 

conceitos de higiene. 

 

Também a proibição de frequência das residências das amas será 

levantada no dia 8 de junho. Fundamentalmente, todas as crianças 

podem voltar para as suas amas. No entanto, como nem todos os 

recursos estão disponíveis nestes espaços, a escala do 

acompanhamento pode ser reduzida. 

 

O Ministério da Família está a acompanhar a transição do 

acompanhamento de emergência ampliado para o funcionamento 

regular com restrições através do estudo científico de um município-

modelo. A cada semana, vários milhares de crianças e profissionais em 

infantários são testados regularmente e a taxa de infeção é observada e 

avaliada com precisão. 

Num outro estudo científico, as medidas de segurança são analisadas 

do ponto de vista da saúde no trabalho e é verificado até que ponto as 

medidas de segurança no trabalho e higiene são eficazes na proteção 

dos profissionais e das crianças. 

 

Ministro da Família Stamp: "Temos sempre em vista os interesses dos 

colaboradores. Isto é muito importante para mim. É por este motivo que 

não só optamos por preparar-nos com antecedência suficiente, como 

também daremos apoio concreto no local ao trabalho nas creches."  

 

Este apoio inclui: 

 fornecimento de 2 milhões de máscaras FFP-2 e 3 milhões de 

máscaras OP aos serviços de apoio à juventude como apoio 

inicial no âmbito das medidas de segurança no trabalho; 
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 subsídios para as instituições para compensar os encargos 

adicionais excecionais decorrentes das medidas de segurança 

no trabalho; 

 serviços de apoio telefónico para as direções de todas as 

creches para responder de forma competente a questões sobre 

higiene e segurança no trabalho. Este apoio já está disponível 

desde o dia 26 de maio de 2020; 

 programa de recrutamento de pessoal para recrutar pessoal 

auxiliar para as creches a fim de aliviar a carga de trabalho do 

pessoal docente no local (por exemplo, lavagem de mãos, calçar 

e descalçar sapatos, etc.). 

 

Ministro da Família Stamp: "O passo que estamos a dar é um grande 

desafio para todos os envolvidos. Devemos agir de forma planeada, 

responsável e com base em dados científicos". Inicialmente, a fase de 

funcionamento regular com restrições está programada para durar até 

31 de agosto de 2020. A próxima etapa será decidida em meados de 

agosto, com base em dados científicos. 

 

Siga-nos na Internet:  

Twitter: @chancennrw  

Facebook: Chancen NRW  

Instagram: chancen_nrw  

YouTube: Chancen NRW 

 
Em caso de dúvida, entre em contacto com o Gabinete de Imprensa do 
Ministério da Infância, Família, Refugiados e Integração através do número 0211 
837-2417. 
 
Este comunicado de imprensa está também disponível online, no endereço Web 
do governo regional, em www.land.nrw 
 
Política de Privacidade em relação às redes sociais 

 

 

https://twitter.com/chancennrw?lang=de
https://www.facebook.com/ChancenNRW/
https://www.instagram.com/chancen_nrw/
https://www.youtube.com/channel/UCkSkvcG6LFZYqmx0rsg58IQ
http://www.land.nrw/
https://www.mkffi.nrw/artikel/datenschutzhinweise

