ما هو المقصود بالتشغيل االعتيادي ال ُمقيد للمنشأة؟



















يعود كافة األطفال مرة أخرى للمنشأة.
ضا أنه ال يتم جمع
يتم رعاية األطفال مرة أخرى داخل مجموعاتهم األصلية المعروفة ،وهذا يعني أي ً
األطفال األشقاء بشكل جزئي في مجموعة واحدة.
بشكل أساسي ،يعود حجم المجموعات األصلية داخل المنشأة إلى ما كان عليه قبل انتشار جائحة
كورونا.
يتم رعاية األطفال بعدد الساعات «االعتيادية» قدر اإلمكان ،والسيما األطفال الذين يتم رعايتهم
ضا من قبل في إطار خدمة الطوارئ .وقد يكون من الضروري وضع قيود بسبب نقص األفراد.
أي ً
بالنسبة لألطفال ،الذين يعتمد التحاقهم في رياض األطفال على خطة حماية (مصلحة األطفال) ،ال
يجوز تقليل ساعات الرعاية ،وكذلك في حاالت العسر الشديد.
عالوة على ذلك يتعين إعطاء األولوية ألولياء األمور العاملين عند تخصيص عدد ساعات الرعاية.
ال يتسنى حاليًا تنفيذ العروض الشاملة والبرامج المفتوحة ،ويعني هذا على سبيل المثال عدم إتاحة
العروض الشاملة لألطفال ما قبل المدرسة.
يتعين رعاية المجموعات بشكل منفصل عن بعضها قدر اإلمكان داخل غرف المجموعات المعنية
(والغرف المستقلة).
في حالة االضطرار إلى استخدام دورات المياه من قبل أكثر من مجموعة ،يتعين تنظيم
االستخدامات (مثالً الغسل المشترك لأليدي قبل الطعام) بترحيل زمني .وبالطبع يظل االستخدام
ضا من قبل طفلين تابعين لمجموعات مختلفة.
«حسب الحاجة»
مستمرا ،أي ً
ً
حسب تسلسل العدوى ،ال توجد تبعات أخرى من جراء المقابالت قصيرة األجل لألطفال من
مجموعات مختلفة في الممرات.
في حالة تخصيص قاعة مستقلة لتناول الطعام داخل المنشأة («مطعم األطفال») ،يجب استخدامها
من قبل المجموعات في أوقات مختلفة.
يجب على جميع أولياء األمور الذين يدخلون المنشأة ارتداء قناع حماية للفم واألنف.
يتعين االلتزام بقواعد التباعد في دائرة العاملين وأمام أولياء األمور.
يتعين االلتزام بقواعد النظافة الصحية من اآلن فصاعدًا.
يتم بصفة يومية داخل المنشأة تسجيل أسماء األطفال وأسماء األفراد الذين يقومون برعايتهم.
بالنسبة لألطفال الذين ال يرغب أولياء أمورهم في الوقت الحالي في ذهابهم لرياض األطفال أو
لدواعي صحية ،يتعين عليهم التواصل مع المنشأة.
يتعين أن تكون مواعيد إحضار وأخذ األطفال متوازنة قدر اإلمكان.

