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السيدات والسادة اﻷفاضل،
أعزائي متعهدي مؤسسات الرعاية النهارية لﻸطفال،

تعد نسبة اﻹصابة بالعدوى في مؤسسات رعاية اﻷطفال منخفضة مقارنة بالوضع في المدينة بأكملها ،إﻻ أنها في ازدياد .فعلى عكس
البالغين ،تشير اﻷرقام إلى أن إصابة اﻷطفال تحدث بصورة قليلة للغاية .لذلك من المهم زيادة الحماية في مراكز الرعاية النهارية
لﻸطفال عن طريق اتخاذ تدابير يتم تنفيذها بشكل أساسي من قبل البالغين ،أي الموظفين .يجب كسر سﻼسل العدوى بقدر المستطاع.
هدفنا هو :أن تظل مراكز الرعاية النهارية لﻸطفال مفتوحة ﻻستقبال جميع اﻷطفال .نريد أن يكون عدد اﻷطفال الخاضعين للحجر
الصحي أقل ،وكذلك تقليل عدد المجموعات أو المرافق ال ُمغلقة بسبب نقص القوى العاملة.
اعتبارا من اﻷسبوع التقويمي رقم  ،46سيُطلب من المؤسسات تنفيذ "التشغيل المنتظم المحدود  -المستوى  "1في مرافقها )في غضون
ً
ً
أسبوع واحد( وفقا لخطة مستوى التفاعل مع التدابير التالية:
 .1العمل في المجموعات اﻷساسية ،لم يعد المعلم يعمل في أكثر من مجموعتين.
 .2يمكن لمجموعتين كحد أقصى العمل في المناطق الداخلية منفصلين عن بعضهما بعضًا.
 .3يجب على الموظفين الحفاظ على مسافة من زمﻼئهم حيثما أمكن ذلك.

المدخل:
An der Weide 50

مبنى مباشرة اﻷعمالAn :
der Weide 50
28195 Bremen

الحافلة  /الترام:
محطة القطار الرئيسية

مواعيد العمل :اﻻثنين حتى يوم
الجمعة من الساعة - 9:00
14:00

الحساب البنكي:
البنك اﻻتحادي اﻷلماني
IBAN: DE 16 2500 0000 0025 0015 30
بنك التوفير في برلين
IBAN: DE 73 2905 0101 0001 0906
53

 .4إذا تعذر توفير نطاق الرعاية المتفق عليه تعاقديًا ،بسبب تعذر اﻻستخدام المرن للقوى العاملة ،فيجب إبﻼغ مكتب رعاية
الشباب بالوﻻية .يجب ضمان نطاق رعاية لمدة  30ساعة على اﻷقل مع وجبة الغداء .بشكل عام ،ﻻ يمكن الخروج عن
نطاق الرعاية المتفق عليه في حالة وجود مخاطر على رفاهية الطفل أو في الحاﻻت المستعصية بشدة.

بالنسبة للمؤسسات ،يعني ذلك تحديدًا:
• توفير رعاية ودعم اﻷطفال مرة أخرى في المجموعات اﻷساسية .يجب أن يكون هناك مجموعتان فحسب )بحد أقصى 40
ً
أمر ضروري.
طفﻼ( تعمﻼن دون ارتباط ببعضهما البعض .اﻻنفصال عن المجموعات اﻷخرى ٌ
• ﻻ يمكن تناول وجبات الطعام بشك ٍل جماعي في مطعم لﻸطفال إﻻ في إطار مجموعتي العمل المحددتين.
• ليست هناك حاجة لفصل مجموعات اﻷطفال في المناطق الخارجية .يجب على البالغين أن يحافظوا على مسافة بينهم وبين
مجموعات اﻷطفال اﻷخرى.
• ﻻ يزال من الممكن تنظيم الرحﻼت إلى المﻼعب وجوﻻت المدينة وما إلى ذلك في الهواء الطلق.
• التدخل المبكر يبقى كما هو.
• يجب توزيع الموظفين بقدر اﻹمكان في نفس المجموعتين بحد أقصى ،بشرط أن تسمح ظروف العمل بذلك.
• يجب على البالغين ارتداء اﻷقنعة أثناء اجتماعات العمل والتجمعات الشبيهة في اﻷماكن المغلقة .يوصى باستخدام أقنعة فئة
 FFP2للحد من العواقب المحتملة لتدابير الحجر الصحي للمنشأة المعنية .يتم تعويض المتعهدين من قبل عضوة مجلس
الشيوخ لﻸطفال والتعليم.
• حماية الموظفين أمر مهم .يضمن المتعهدون أن مرافقهم مجهزة بشكل مناسب بأقنعة الحماية والقفازات والمطهرات وما إلى
ذلك ،كما يمكن استخدام أقنعة بﻼستيكية شفافة عند العمل مع اﻷطفال .يتم تعويض المتعهدين عن التكاليف الناشئة عن ذلك
من قبل عضوة مجلس الشيوخ لﻸطفال والتعليم.
• يتلقى جميع اﻷطفال عرض رعاية يتوافق  -قدر اﻹمكان  -مع نطاق الرعاية المتفق عليه تعاقديًا .من الممكن وجود تقلبات
وقيود لفترة قصيرة بسبب العدوى الحادة أو حاﻻت الحجر الصحي.

هذا يعني بالنسبة لﻶباء:
• من المحتمل وجود انخفاض في نطاق الرعاية .يرجى تفهم أن هذه التدابير تهدف إلى تقليل القيود اﻷكثر حدة بسبب حاﻻت
الحجر الصحي أو إغﻼق المجموعات
ودور الحضانة .ستطلب عضوة مجلس الشيوخ لﻸطفال والتعليم من أرباب العمل في وﻻية بريمن التضامن سويًا.

صفحة  2من 3

•
•
•
•
•

اترك طفلك في المنزل إذا ثبت إصابة أحد اﻷشخاص في نفس المنزل بالفيروس .بهذه الطريقة يمكن تجنب الحجر الصحي
للمجموعة بأكملها.
إذا أمكن ،اترك طفلك في المنزل إذا تم اختبار أحد اﻷقارب في نفس المنزل وكانت نتيجته ﻻ تزال معلقة .اترك طفلك في
المنزل طالما كان يعاني من الحمى أو التهاب الحلق أو السعال.
يمكن ﻷطفال الحضانة مواصلة اللعب مع بعضهم البعض ،ويجب على الكبار الحفاظ على مسافة فيما بينهم.
تعفي ﻻئحة كورونا اﻷطفال دون سن  12عا ًما من قيود التواصل .وهذا يجعل من الممكن تنظيم "الرعاية" الخاصة لﻸطفال
من أكثر من أسرتين.
نحن نعلم العبء الواقع على كاهل الوالدين .إﻻ أننا ﻻ يمكننا تخطي اﻷزمة إﻻ إذا تعاون الجميع بشكل مسؤول ومتضامن.

يرجى تمرير هذه المعلومات إلى المرافق الخاصة بك وأولياء اﻷمور.

مع أطيب التحيات

د .كﻼوديا بوجيدان
عضوة مجلس الشيوخ لﻸطفال والتعليم
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