15.05.2020

نامه والدین در خصوص پروژههای پل
اطالعات در مورد شرایط کلی بازگشایی پروژههای پل

پروژههای پل میتوانند از چهاردهم مه  2020بازگشایی شوند .پروژههای پل مراکز مراقبتی با آستانه پایین هستند که
یافتن مراکز سازمانی مراقبت از کودکان را برای کودکان و والدین آنها تسهیل میکند .گروه هدف ،کودکان گروه سنی
پیشدبستانی از خانوادههای پناهنده و خانوادههایی با شرایط مشابه آنها و خانوادههای آنها (پناهندگان از کشورهای مختلف،
از جمله کسانی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا ،پناهجویان و غیره هستند) میباشد.

با توجه به شرایط فعلی در خصوص همهگیری کرونا ،این پروژهها فقط تحت شرایط خاصی قابل انجام هستند.

مسئوالن پروژه با مسئولیت خود تصمیم میگیرند که آیا میتوانند از تاریخ  14.05.2020و با رعایت شرایط جدید
فعالیت خود را از سر گیرند .هیچ قولی مبنی بر باز کردن مراکز و ادامه کار به شکل سابق نمیتوانیم بدهیم .از شما
خواهشمندیم این شرایط را درک کنید .هدف از شرایط ذکرشده در زیر محدود کردن بیشتر روند آلودگی و به ویژه
محافظت از کارمندان ،کودکان و والدین از ابتال به بیماری است.

.1

کودکان و والدینی که میخواهند از پروژههای پل استفاده کنند

1.1

نباید هیچ گونه عالئم بیماری داشته باشند،

1.2

نباید دانسته با افراد آلوده در تماس بوده باشند ،مگر اینکه  14روز از تماس با افراد آلوده گذشته باشد و هیچ
عالئمی از بیماری را نشان ندهند،

1.3

پس از ورود به جمهوری فدرال آلمان باید اقدامات حفاظتی تعریف شده بر اساس دستورالعمل ورود کرونا در
ایالت نوردراین-وستفالن را که در آن زمان قابل اجرا است ،انجام دهند.

1

حداکثر تعداد بچهها و والدین در پروژههای پل

.2

حداکثر ده بچه  -بسته به مرکز و با مشارکت یکی از والدین  -میتوانند در پروژه پل شرکت کنند.

این مسئولیت توسعهدهنده محلی است که تصمیم بگیرد گروههای بزرگتر سابق را تقسیم کند یا از کودکان و والدین
بخواهد که در همه جلسات شرکت نکنند .در صورتی که در مقایسه با برنامههای قبلی محدودیدهایی وجود داشته باشد،
ما خواهان درک و همکاری شما هستیم.
دریابی تماسها

.3

قبل از شرکت در پروژه پل ،شما باید اطالعات تماس کلیه افراد خانواده خود را ارائه دهید تا بتوان هرگونه زنجیره
آلودگی احتمالی را ردیابی کرد .سپس مسئوالن یا مراقبان کودک ،در صورت لزوم ،اطالعات را به صورت کوتاه مدت
در اختیار ادارات بهداشت قرار میدهند.
الزام به رعایت فاصله

.4

در اجرای پروژه پل ،شرط رعایت فاصله حداقل  1.5متر برای همه بزرگساالن اعمال میشود .تصمیم در مورد پوشیدن
ماسک دهان و بینی در چارچوب پروژههای پل بر عهده مسئوالن یا مراقبان کودک است .این امر در مورد کارمندان
شاغل و همچنین والدین صدق میکند.

دستورالعملهای بهداشتی برای کودکان و والدین

.5

ویروسهای کرونا در درجه اول از طریق قطرات منتقل میشوند .بنابراین مهم است که خطر آلودگی را تا حد ممکن
کاهش دهیم .یک عنصر مهم در اینجا عمل کردن به نکات بهداشتی در پروژههای پل است.

بنابراین بسیار مهم است که شما به عنوان والدین ،خودتان قوانین بهداشتی را رعایت کنید ،این قوانین را مطابق سن و
رشد کودکان با آنها تمرین کنید و به این نکات در پروژه پل عمل کنید.

به ویژه باید قوانین زیر را رعایت کنید:
•

دستان خود را به طور مرتب و کامل بشویید .همیشه از صابون استفاده کنید.

•

اگر مجبور به سرفه یا عطسه هستید ،در داخل آرنج خود سرفه یا عطسه کنید.
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•

از دستمال کاغذی استفاده کنید .دستمالهای استفادهشده را مستقیما ً درون یک سطل زباله بسته بیندازید.

نکات و اطالعات بیشتر را میتوانید در صفحات زیر مشاهده کنید:

https://www.mags.nrw/coronavirus

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps

https://www.waschen-wie-walter.de
وزارت كودك ،خانواده ،پناهندگان و ادغام
ایالت نوردراین-وستفالن
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