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ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Система на светофара за
коронавирус в детски
градини в Долна Австрия

Уважаеми родители,
в началото на учебната година в детските градини ние сме
ръководени от две идeи: ние искаме да осигурим за децата и за
Вас като семейство максимално нормални условия в
ежедневието в детските градини и същевременно чрез
адаптирани към региона предпазни мерки срещу COVID да
гарантираме здравето на всички деца и възрастни в детските
градини в провинция Долна Австрия.
За тази цел за детските градини в провинция Долна Австрия е
посредством „Системата на светофара за коронавирус“
Федералното министерство на образованието, науката и
научните изследвания е разработило план за действие. Това
означава, че превантивните хигиенни мерки във Вашата детска
градина се определят след класифициране на риска от
заразяване във Вашия район.
Относно превантивните мерки срещу COVID във Вашата детска
градина ще бъдете информирани редовно от персонала на
детската градина – например под формата на обявления,
електронни съобщения, чрез платформата на детската градина
за комуникация с родители „Kids Fox“ или чрез родителския
съвет.
По-нататък ще откриете важна информация за системата на
светофара за коронавирус в детските градини в Долна Австрия.
Ако не получите друга информация от детската градина,
посещението започва през септември със сигнал на светофара
ЗЕЛЕНО.
Пожелавам на Вашето дете успешен старт и много радост в
съвместните игри и обучението в детската градина.

Кристиане Тешл-Хофмайстер
Йохана Микл-Лайтнер
Председател на провинцията Член на управата на
провинцията

НОРМАЛНИ
ЗАНЯТИЯ С
ПРЕДПАЗНИ
ХИГИЕННИ МЕРКИ

При сигнал на светофара Зелено в
детската градина се провеждат
„Нормални занятия с предпазни
хигиенни мерки“.

Какво означава това при довеждане и
прибиране?
•

Родители/настойници могат да придружават
своето дете в детската градина при довеждане
и вземане.

•

„Спазване на дистанция“, максимално
избягване на „зони на струпване и образуване
на групи“, спазвайте направляващата система в
района на входа и гардеробната.

•
•

Прилагане на други предпазни мерки в
ежедневието на детската градина?
•

Възрастни: дезинфекция на ръцете при влизане
•
в детската градина.
•
Деца: измиване на ръцете преди влизане в
общото помещение.

Всички деца се напътстват за редовно и
основно миене на ръцете.
Редовно проветряване.
Кухненските съдове, кърпите за ръце, чашите за
пиене, залъгалките, и други да не се споделят с
други деца.

В коя група ще се полагат грижи за моето
дете?

•

Без размяна на четки за зъби.

•

За децата ще се полагат редовни грижи в
техните обичайни групи.

•

•

Повърхности като дръжки, дръжки на врати,
играчки и места за игра да се почистват
редовно.

Могат да бъдат направени предложения и за
други групи.

•

Дейностите навън ще се увеличат. Затова ви
молим, да осигурите на детето си
непромокаеми дрехи.

Как може да се извърши адаптирането на
моето дете?
•
•

В детската градина провеждат ли се

На етапа на адаптирането с детето може да има родителски срещи и празненства?
придружител.
• Родителска среща, празненства и мероприятия
След разрешение от персонала на детската
могат да се провеждат при спазване на
градина придружителят може да остане в
правилата за мероприятия и в затворени
общото помещение.
помещения: спазване на дистанция (за лица,
които не живеят в едно домакинство),
постоянни места за сядане, списък на
присъстващите (име, телефон).

Могат ли да се провеждат срещи за
разговори?
•

При спазване на хигиенните мерки (спазване на
дистанция, дезинфекция на ръцете при влизане
в детската градина, редовно проветряване) в
детската градина могат да се провеждат
дискусии.

При сигнал на светофара ЖЪЛТО в
детската градина се провеждат
занятия като „Нормални занятия
при засилени хигиенни мерки“.

НОРМАЛНИ
ЗАНЯТИЯ ПРИ
ЗАСИЛЕНИ
ХИГИЕННИ МЕРКИ

Какви допълнителни превантивни мерки се
прилагат при сигнал на светофара ЖЪЛТО?
Защитна маска за устата и носа при
възрастните
•

•

За родители и други посетители в затворените
помещения на детската градина е налице общо
задължение за носене на защитна маска
(например при влизане в помещенията на
детската градина при довеждане и вземане или Родителски срещи, празненства и
мероприятия
при обсъждания).
• В затворени помещения: защитна маска, когато
За персонала на детската градина е валидно
не се намирате на мястото за сядане, съответно
задължение в общите затворени помещения
когато не може да бъде спазено правилото за
(например в коридора, на стълбищата, в
дистанция.
кухнята и т.н.). При контакт с децата персоналът
на детската градина не е задължен да носи
защитна маска.

•

За децата от детската градина не важи
задължението за носене на защитна маска.

Максимално избягване на смяна на групите
•

•

Когато е уместно от педагогическа гледна точка
и е възможно от огранизационна гледна точка,
мероприятията (например празненства) се
провеждат на открито.

Пеене, движение

•
Както и преди за децата се полагат грижи в
тяхната обичайна група – работа с различни
групи в затворени помещения се провежда,
•
само ако е необходимо от организационна и
педагогическа гледна точка (напр. учебни
•
работилници за деца в задължителна
предучилищна група, насърчаване на езиковите
умения, сборни групи при сутрешно или
следобедно посещение).

Съвместно пеене се предлага предимно на
открито.
В затворени помещения може да се пее само в
малки групи с дистанция.
Предпочита се движение на открито.

При сигнал на светофара ОРАНЖЕВО
в детската градина се провеждат
занятия като „Занятия с повишени предпазни мерки“.

ЗАНЯТИЯ С
ПОВИШЕНИ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Какви допълнителни превантивни мерки се
прилагат при сигнал на светофара
ОРАНЖЕВО?
Довеждане и вземане
•

•

Децата се приемат, съответно се предават на
входа от персонала на детската градина.
Влизането в затворени помещения на
родители, съответно на лица, имащи право да
вземат детето, се разрешава само в
изключителни случаи (например при
адаптирането) и след изрично разрешение на
персонала на детската градина.

Полагане на грижи в малки групи
•

За децата се полагат грижи в максимално
малки групи – не се извършва работа с
различни групи.

Пеене, движение
•

Предлагане на спорт и движение, които водят
при децата до интензивно дишане, както и
пеенето се извършват само на открито.

Разговори с родители
•

по възможност се провеждат по телефона,
електронно или виртуално (например чрез
„Kids-Fox“).

Родителски срещи, празненства, мероприятия
•

отменят се или се отлагат за друг момент

При сигнал на светофара ЧЕРВЕНО
в детската градина се провеждат
занятия като „ограничени занятия
със засилени защитни мерки“.

ЗАНЯТИЯ СЪС
ЗАСИЛЕНИ
ЗАЩИТНИ МЕРКИ

Какви допълнителни превантивни мерки се
прилагат при сигнал на светофара ЧЕРВЕНО?
„Ограничени“ занятия
•
•

•

Полагане на грижи за деца се предлага за тези
деца, чиито родители/настойници нямат
възможност да се грижат за тях вкъщи.
Полагане на грижи се предлага независимо от
вида на професионалната дейности на
родителите/настойниците или от това дали
работата може да се извършва от вкъщи. Не
трябва да се представят потвърждения (напр.
от работодатели).
Полагане на грижи се гарантира и за деца с
повишена необходимост от грижи.

Полагане на грижи в малки групи
•

За децата се полагат грижи в максимално
малки групи.

Задължителна предучилищна група
•

Разрешено е отсъствието на деца в
задължителна предучилищна група.

Какво да направим при
симптоми на заболяване?
За предпазване на всички деца и възрастни в
семействата и в детските градини е важно да
се отнасяме внимателно при симптоми на
заболяване. При основателно съмнение
консултация с лекар ще осигури предпазване
на всички.
•

•

Ако в детската градина Вашето дете прояви
симптоми като повишена температура от наймалко 37,9 градуса по Целзий, затруднено
дишане, затруднено преглъщане и/или
стомашно-чревни оплаквания, Вие незабавно
ще бъдете уведомен като родител/настойник.
ще бъдете помолен да вземете Вашето дете и
да уточните с лекар наблюдаваните симптоми
на заболяване. До вземането на Вашето дете
ще се полагат грижи в отделно помещение при
спазване на правилото за хигиена и дистанция.
Същевременно ще бъде уведомен органът по
здравеопазване.
Ако вкъщи забележите при Вашето дете
описаните симптоми, ние ще Ви помолим също
да се консултирате с лекар, преди Вашето дете
отново да посещава детската градина.

От какво имат нужда децата?
•

Говорете с Вашето дете как протича денят в
детската градина. Съобщавайте на Вашето дете
в подходяща за него форма информация за
предстоящите промени, която ще получавате от
детската градина.

•

Изслушвайте Вашето дете какви мисли,
въпроси или проблеми го вълнуват в момента.
Опитайте се да дадете честни и подходящи за
него отговори.

•

Обръщайте се към екипа на детската градина с
неясни въпроси и желания.

С Вашата подкрепа заедно можем да се
погрижим да бъдете здрави и децата да
могат да играят и учат заедно при
максимално „нормални“ условия.
.
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