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 عملیات عادی برای مراقبت از کودکان در دوران شیوع جهانی ویروس
اوت، بسته به نحوه پیشرفت شیوع  17وزیر خانواده آقای استامپ: بازگشت به فعالیت عادی در 

 بیماری
 خانواده، پناهندگان و اجتماع بیانیه زیر را منتشر کرده است:وزارت امور کودکان، 

های عادی اوت، عملیات 17وستفالن در حال استمرار مسیر تدریجی و مسئوالنه خود در رابطه با مراقبت از کودکان است. تا -نوردراین
با شیوع ویروس اصالح شود. تمام کودکان مراقبت از کودکان به حالت عادی باز خواهد گشت و ممکن است با توجه به شرایط مرتبط 

ای که در قرارداد مورد توافق قرار گرفته است، با نظارت دائم روی وضعیت شیوع ویروس، نیازهای کودکان، توانند با توجه به دامنهمی
 عالیق کارکنان و البته نیازهای والدین، به مراقبت روزانه یا مراکز نگهداری روزانه باز گردند.

  
ها در طول چند ماه گذشته به کارکنان بخش مراقبت از کودکان و خانواده»های وزیر امور خانواده آقای یوآخیم استامپ: ساس گفتهبر ا

موفقیت غیرقابل باوری دست پیدا کردند. بنده از تمام افرادی که در این موضوع نقش داشتند، به خاطر تعهد و انعطافی که از خود نشان 
ها و . همیشه برای من واضح بود که باید از ایمنی همه افراد، از جمله کارکنان مراکز نگهداری روزانه از کودکان، بچهدادند سپاسگزارم

های الزم برای بازگشایی دوباره این مراکز با دقت کامل برداشته شوند. پس از بحث درباره این والدین اطمینان پیدا کرد و تمام گام
اوت  17توانیم به شکلی مسئوالنه عملیات عادی خود را از سر بگیریم. این اتفاق در کنیم میطه، احساس میموضوع با تمام افراد مربو

رخ خواهد داد و البته به نحوه پیشرفت بیماری هم بستگی دارد. یک مسئله کامالً واضح است: در طول دوران شیوع این بیماری، این 
 «عملکرد عادی خواهد بود.

  
های دیگری هم وضع شود. و البته سایر نظرات علمی و تجربی، ممکن است در آینده محدودیت RKIهای بیماری، توصیه با توجه به رشد

 توان نادیده گرفت.مقررات ایالتی را نیز نمی
  

متخصص اطفال  ها و پزشکانها، اتحادیههای قبلی با افراد ذینفع و شهرداریاین قدم به سوی بازگشایی دوباره، با توجه به مشاوره
شود. به اطالعات علمی و همچنین تجربه عملکرد محدود کامالً توجه شده است. جناب وزیر پس از مشورت نزدیک با تمام برداشته می

ها، تصمیم گرفتند بازگشت به فعالیت عادی بالفاصله پس از پایان تعطیالت تابستانی انجام نگیرد و به جای آن از افراد ذینفع و شهرداری
 اوت آغاز شود. 17

  
ها توجه های افراد ذینفع و شهرداریدولت محلی تا به اینجا به خواسته»آقای یوآخیم استامپ، وزیر امور خانواده، در ادامه اظهار داشتند: 

ات عادی داشته سازی و شروع عملیداشته تا تمام مراکز، از جمله مواردی که در نیمه دوم تعطیالت بسته بودند، زمان کافی برای آماده
 «باشند.

   
توان در این فضا به اجرا درآورد. حفظ الزامات شوند، نمیتدابیر حفاظتی اصلی را که در خارج از مراکز مراقبت از کودکان اجرا می

ودکان قادر پذیر نیست. عالوه بر این، کرعایت فاصله در بین کودکان و همچنین بین کودکان و کارکنان بخش آموزش یا پرستاران امکان
کند. تدابیر عمومی به استفاده از ماسک نیستند. به همین دلیل اجرای تدابیر بهداشتی در مراکز مراقبت از کودکان نقشی حیاتی ایفا می

گردد. این ها به صورت جداگانه تنظیم میآیند و مقررات آنایمنی که هدفشان جلوگیری از شیوع ویروس است، همچنان به اجرا در می
ئله به رعایت فاصله بین افراد بزرگسال، الزام استفاده از ماسک برای افراد بزرگسال در صورت عدم رعایت فاصله و تضمین قابلیت مس

 شود.های ویژه بهداشتی مربوط میردگیری زنجیره احتمالی بیماری و همچنین پروتکل
  

فراهم کردن ایمنی بیشتر جهت مدیریت ویروس کرونا، دولت  برای برطرف کردن نیازهای کارکنان در رابطه با حفاظت از سالمت و
محلی تصمیم گرفته است که در صورت بروز یک مورد بیماری یک مرکز مراقبت از کودکان، تمام کارکنان باید فوراً و به صورت 

توانند تا تعطیالت پاییزی، هر ه میکامل تحت آزمایش قرار بگیرند. عالوه بر این، تمام کارکنان بخش مراقبت از کودکان و مراقبت روزان
های مربوطه را پرداخت خواهد کرد. در صورت مشاهده یک روز به صورت داوطلبانه مورد آزمایش قرار بگیرند. ایالت تمام هزینه 14

 مورد بیماری در این آزمایشات، دفاتر بهداشتی تدابیر بیشتری اعمال خواهد کرد.
  

های مالی کوتاه مدت دریافت خواهند کرد تا بتوانند الزامات اضافه در رابطه با اجرای ز کودکان حمایتافراد ذینفع در مراکز مراقبت ا
گذاری اجتماعی( را اجرا کنند. این مسئله به طور خاص درباره سازی غذا، فاصلهها، آمادهمقررات بهداشتی )ضدعفونی، شستشوی دست

های حفظ بینی هزینهشی و کاهش فشار روی افراد ذینفع به دلیل افزایش غیرقابل پیشتأمین مالی اضافه برای جذب دستیاران غیرآموز
 کند.ایمنی محل کار و فراهم کردن تجهیزات بهداشتی صدق می

   
دستیاران مراقبت از کودکان با انجام کارهای ساده و روزمره، بخشی از فشار وارد »وزیر امور خانواده، آقای استامپ اظهار داشتند: 

ها پشتیبانی شوند، بلکه به صورت روزانه از آندهند. این افراد جایگزین کارکنان آموزشی ما نمیشده به کارکنان آموزشی را کاهش می
های انجام ریزیبر اساس برنامه« ای انجام خواهد شد.کنند. مراقبت آموزشی و آموزش زودهنگام به کودکان فقط توسط افراد حرفهمی

 مه ایالتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.شده، این برنا
  



 اوت: 17مقررات قانونی برای عملیات عادی در 
 

( بدون هیچ محدودیتی اعمال KiBiz( و قانون آموزش به کودکان )SGB VIIIالزامات قانونی مربوط به قانون اجتماعی شماره هشت )
 خواهند شد.

  
است، به صورت جداگانه تنظیم شده و به اجرا در  SARS-CoV-2تدابیر عمومی ایمنی که هدفشان پیشگیری از شیوع          ·

 آیند.می
گذارد، در رابطه با استخدام کارکنان در مراکز مراقبت حکم جدید برای کارکنان، که مراحل نهایی بررسی را پشت سر می         · 

رود این حکم به زودی در ماه اوت منتشر شود. ارزیابی جداگانه خطرات به عنوان اهد شد. انتظار میاز کودکان اعمال خو
های روزمره آموزشی در بخشی از ارزیابی پزشکی محل کار، ممکن است منجر به محدود شدن منابع کارکنان برای فعالیت

ه، در حکم کارکنان یک پنجره موقت، یا امکان تغییر زمینه مراقبت از کودکان شود. برای در نظر گرفتن این موقعیت ویژ
 استانداردهای موجود، مشخص شده است.

  
 این در اجرا به چه معنا است:

  
دستورالعمل مراقبت از کودکان در طول دوران فعالیت محدود مطابق با تدابیر الزم جهت پیشگیری از شیوع بیماری »         ·

SARS-CoV-2 » دیگر اجرایی نخواهد بود. 2020اوت  17از 
 مقررات مربوط به مجوز فعالیت باید رعایت شوند.         ·
 توانند دوباره اجرا شوند.مفاهیم آموزشی که برای فعالیت عادی در نظر گرفته شدند، می         · 
 ار گرفته است، مراقبت کرد.توان از کودکان در دامنه مراقبتی که بر اساس قرارداد مورد توافق قردوباره می         · 
اگر امکان حضور حداقل کارکنان استاندارد در مرکز مراقبتی وجود ندارد، افراد ذینفع باید مراتب را به اطالع دفتر          · 

)درست همانند زمان انجام انجام فعالیت عادی( مشخص  SGB VIII 47§ جوانان ایالتی مربوطه برسانند، همانطور که در 
حلی وجود نداشته باشد، های الزم را برای ارائه بهترین مراقبت و فعالیت ممکن، در نظر بگیرند. اگر هیچ راهحلراهشده و 

 این مسئله ممکن است موجب محدود شدن عملیات گردد.
ت از کودکان و افرادی متری را با یکدیگر رعایت کنند. این مسئله کارکنان بخش مراقب 1.5تمام افراد بزرگسال باید فاصله          ·

کنند، کارکنان شاغل در مراکز مراقبت از کودکان و مراقبت روزانه، والدین و اشخاص خارجی که از کودکان نگهداری می
 شود.در صورت مالقات با یکدیگر را شامل می

، باید برای پوشاندن دهان و متری وجود ندارد 1.5در زمان حضور افراد بزرگسال و هنگامی که امکان رعایت فاصله          · 
 بینی از یک ماسک استفاده کرد.

 های بالقوه بیماری اطمینان حاصل شود.باید از قابلیت ردگیری زنجیره         · 
 تدابیر ایمنی الزم باید همچنان اجرا شوند.         · 

   
 ها، به اینجا مراجعه کنید.برای کسب اطالعات بیشتر و مشاهده توصیه

  
  

 ما را دنبال کنید:
 chancennrw@توئیتر:  
 Chancen NRWبوک: فیس 
 chancen_nrwاینستاگرام:  
 Chancen NRWیوتیوب:  

https://twitter.com/chancennrw?lang=de
https://www.facebook.com/ChancenNRW/
https://www.instagram.com/chancen_nrw/
https://www.youtube.com/channel/UCkSkvcG6LFZYqmx0rsg58IQ


  
برای دفتر مطبوعات وزارت امور کودکان، خانواده، پناهندگان و  0211 837-2417های خود را از طریق شماره لطفاً تمام پرسش

 اجتماع ارسال کنید.
  

 www.land.nrwیت دولت ایالتی به این آدرس هم در دسترس قرار دارد سااین متن مطبوعاتی روی وب
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