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  اطالعات مربوط به والدينی

  شوند.ها يا در مراقبت روزانه نگهداری میکه فرزندانشان در مهدکودک
 
 

  اطالعات مربوط به ارائه دهندگان، مديران، کارکنان 
  ها و مراکز مراقبت روزانه از کودکمهدکودک

 
 
 

  2021ژانويه  11مراقبت روزانه از 
 

 
در  2021ژانويه  31، مقررات منع رفت و آمد تا 2021ژانويه  5های فدرال در تاريخ های ايالتفدرال و سران دولت صدراعظمبا تصويب 

  سراسر کشور تمديد شد.

 
  شود:اعمال می 2021ژانويه  11وستفالن مقررات زير از -در بخش مراقبت روزانه از کودکان، در نوردراين

 
  ها:مهدکودک

 شود به منظور جلوگيری از تماس فرزند خود با سايرين، شخصاً ين درخواست میبه طور اضطراری از والد

  از فرزندان خود در خانه مراقبت کنند.



 

 

 مسئوليت استفاده از اين مراکز با اين وجود بر عهده والدين  ها به طور کلی باز هستند.با اين حال، مهدکودک

  ستفاده مجاز نيست.تقاضای گواهينامه کارفرما به عنوان پيش شرط ا است.

 ای مراقبت های منافع کودک بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، به طور خاص اگر ,والدين از نظر حرفهجنبه

ها، حتی به صورت جداگانه صحبت دانند، اين مراکز بايد با خانوادهاز کودک در مهدکودک را ضروری می

  کند و از ايشان دعوت به عمل بياورد.

  گيرند و همچنين کودکانی که به دليل داليل محافظت از کودک تحت مراقبت قرار میکودکانی که به

در اين موارد، دامنه مراقبت  های ويژه بايد از آنها مراقبت شود، الزم است تحت مراقبت قرار گيرند.سختی

ت شود و با هماهنگی مديريبايد توسط مديريت دفتر رفاه جوانان يا شخصی که توسط آن معرفی می

  مهدکودک، تعيين شود.

 متری بين بزرگساالن  1.5گردد، يعنی حداقل فاصله های مراقبت از کرونا اعمال میدر اين ميان دستورالعمل

پذير نباشد، بزرگساالن بايد از ماسک دهان و بينی استفاده اگر حفظ کردن حداقل فاصله امکان بايد حفظ شود.

مناسب بايد صورت گيرد و از قابليت رديابی نيز اطمينان حاصل همچنين اقدامات احتياطی بهداشتی  کند.

  شود.

 های اختصاصی، يک ترکيب ثابت (هميشه همان شود، يعنی اتاقتفکيک گروهی در سراسر کشور اجرا می

های مختلف نبايد هيچگونه تماس مستقيمی با يکديگر گروه کودکان) و به عنوان يک قاعده، يک کارمند ثابت.

اين مربوط به کل زندگی روزمره آموزشی، موقعيت آوردن و بردن کودکان، در ساعات کم  ند.داشته باش

های جداگانه بايد حداکثر اندازه گروه شود.های پذيرايی میها، اوقات خواب و موقعيتازدحام، استفاده از اتاق

خواهران و برادران  ه باشد.مطابقت داشت KiBiz 33با حداکثر اندازه گروه مربوطه با توجه به پيوست ماده 

  های باز يا تا حدی باز نبايد اجرا شوند.طرح به طور کلی بايد در يک گروه مراقبت شوند.

 ساعت در  10ها برای هر کودک به به منظور امکان اجرای تفکيک گروهی، دامنه مراقبت در مهدکودک

  دهدربوطه اين اجازه را میتا زمانی که منابع پرسنلی م شود.هفته در سراسر کشور محدود می



 

 

دهنده در خصوص برنامه مرکز يا ارائه پذير است.و مهدکودک ظرفيت آن را داشته باشد، تعداد ساعات مراقبت بيشتر نيز امکان

  گيرند.مربوطه تصميم می

  استانداردهای پرسنلKiBiz شود.همراه با قانون کارکنان اعمال می  

 
  مراقبت از کودکان:

 شود به منظور جلوگيری از تماس فرزند خود با سايرين، شخصاً اری از والدين درخواست میبه طور اضطر

  از فرزندان خود در خانه مراقبت کنند.

 متری بين بزرگساالن  1.5گردد، يعنی حداقل فاصله های مراقبت از کرونا اعمال میدر اين ميان دستورالعمل

پذير نباشد، بزرگساالن بايد از ماسک دهان و بينی استفاده کاناگر حفظ کردن حداقل فاصله ام بايد حفظ شود.

همچنين اقدامات احتياطی بهداشتی مناسب بايد صورت گيرد و از قابليت رديابی نيز اطمينان حاصل  کند.

  شود.

 های روزانه از کودک، مراقبت از کودک در چارچوب قراردادهای مراقبت صورت به طور کلی، در مراقبت

های روزانه بزرگ، در صورت امکان، بايد کارکنان مراقبت روزانه با کل کودکان در مراقبت گيرد.می

  شده به ايشان برای تمام مدت مراقبت در روز از ديگران از نظر مکانی جدا شوند.دادهتخصيص

 
  اعمال خواهد شد. 2021ژانويه  31گير در ابتدا برای دوره زمانی منع رفت و آمد تا اين شيوه عملياتی محدود در زمان بيماری همه

 
  روزهای تعطيلی بيماری کودکان:

روز اضافی  10برای کاهش فشار وارده به والدين، حداقل از نظر اقتصادی، قانون فدرال بايد مقرر کند که مزايای بيماری کودک به مدت 

ين حق همچنين بايد در مواردی اعمال شود که ا روز اضافی برای والدين تک سرپرست) اعطا شود. 20( 2021برای هر والد در سال 

  شود.کودک در خانه تحت مراقبت قرار گرفته و مطابق با درخواست دولت ايالتی از استفاده از خدمات مراقبتی صرف نظر می



 

 

  سهم والدين:
 ه در سراسر کشور به حالت تعليق درآيد.دکتر استامپ در سمت وزير با وزير دارايی ليِنن ِکمپر توافق کرده است که سهم والدين در ماه ژانوي

شوند، اما رسانی میها اطالعدر عين حال، روال تواند از يک شهرداری به شهرداری ديگر متفاوت باشد.شکل پرداخت/نوع کسر کردن آن می

  ممکن است اين کار مدتی طول بکشد.

 
  های روزانه:ها و مراقبتآزمايشات مربوط به کارمندان در مهدکودک

 26تا  2021ژانويه  7توانند در فاصله پس از تعطيالت کريسمس از ها و پرستاران مراقبت روزانه میکليه مديران، کارمندان مهدکودک

توانيد در نامه پيوست در جزئيات بيشتر را می هايی به انتخاب خود آزمايش شوند.، شش بار بدون هيچ دليل خاصی و در تاريخ2021مارس 

  ها بيابيد.مورد آزمايش

 
 
 
 
 
 
 

  وستفالن-وزارت كودك، خانواده، پناهندگان و ادغام ايالت نوردراين


