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INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI

Sistem tip semafor-Corona
în grădinițele de stat din
Austria Inferioară

Stimaţi părinţi,
pentru începutul anului de grădiniță suntem ghidaţi de două
gânduri: vrem să oferim atât copiilor cât şi dumneavoastră ca familie
mai multă normalitate în viața de zi cu zi a grădiniței dar în același
timp, sa asigurăm sănătatea tuturor copiilor și adulților din grădinițele din Austria Inferioară cu ajutorul măsurilor de prevenire COVID, adaptate la nivel regional.
În acest scop, Ministerul Federal pentru Educație, Știință și Cercetare a elaborat un concept de măsuri pentru grădinițele de stat
din Austria Inferioară, bazat pe „Sistemul tip semafor Corona”.
Aceasta înseamnă că măsurile de igienă din grădinița dvs. se orientează in funcţie de clasificarea nivelului de risc de infecție din
judeţul dumneavoastră.
Personalul grădiniței vă va informa în mod regulat despre măsurile
actuale de prevenire a COVID din grădinița dvs. - de exemplu, sub
formă de afişe, e-mailuri, prin intermediul App-ului „KidsFox” de la
grădiniță sau prin comitetul de părinți.
În cele ce urmează, veți găsi toate informațiile importante despre
sistemul tip semafor Corona din grădinițele de stat din Austria Inferioară. Dacă nu primiți alte informații până atunci, grădinița dvs. începe în septembrie cu faza de semafor VERDE.
Îi dorim copilului dumneavoastră un început bun în grădiniță și multă distracție la activităţile comune de joc și învățare.
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În faza VERDE a semaforului, grădinița
îşi reia „funcționarea normală
cu respectarea măsurilor de igienă“.

Ce semnificaţie are această fază in predarea şi
preluarea copilului de la grădiniţă?


Părinții / tutorii legali își pot însoți copilul atunci
când este adus și preluat de la grădiniță.



„Păstratrarea distanţei“, evitarea pe cât posibil a
„zonelor de congestionare și formațiunilor de
grup”, respectarea sistemului de ghidare din zona
de intrare și vestiar.



Adulţi: Dezinfectarea mâinilor la intrarea în
grădiniţă.



Copii: Spălarea mâinilor inainte de intrarea in sala
de grupă.

În ce grupă o sa fie îngrijit copilul meu?


Copiii vor fi îngrijiţi normal, în grupele din care fac
parte



Oferta educaţională si activităţile între grupe sunt
premise

FUNCŢIONARE NORMALĂ
CU RESPECTAREA
MĂSURILOR DE IGIENĂ

Sunt valabile şi alte măsuri de precauţie în programul zilnic de grădiniţă?


Toți copiii sunt instruiți să se spele în mod regulat
și minuţios pe mâini.



Sălile de grupă se vor aerisi cu regularitate.



Vesela, prosoapele, paharele, suzeta, etc. nu se
vor împărţi cu alţi copii.



Periile de dinţi nu vor fi puse la dispoziţia copiilor.



Suprafețele precum mânerele sertarelor și
mânerele ușilor, jucăriile și obiectele folosite la lucru manual sunt curățate regulat.



Vor avea loc tot mai multe activități în aer liber.
Prin urmare, vă rugăm să oferiți copiilor dvs. zilnic
îmbrăcăminte rezistentă la intemperii.

Care sunt regulile pentru însoţitor in faza de
acomodare a copilului meu în grădiniţă ?

O să aibe loc şedinţe cu părinţii şi sărbători în
grădiniţă?







Copilul poate fi însoțit de o persoană în faza de
acomodare/ familiarizare.
Persoana însoțitoare poate, în urma aprobării
personalului grădiniței, să aştepte în sala de
grupă.

Şedinţele cu părinţii, sărbătorile și alte evenimente pot avea loc în săli închise dacă sunt respectate
liniile directoare pentru astfel de evenimente:
păstrarea distanţei (faţă de persoanele care nu
locuiesc in aceeaşi casă), locuri fixe, liste de prezenţă (nume, nr. de telefon).

Pot avea loc întâlniri/şedinţe?


Cu condiția respectării măsurilor de igienă
(păstrarea distanței, dezinfectarea mâinilor la intrarea în grădiniță, aerisirea regulată a sălilor),
întâlnirile de acest fel pot avea loc în grădiniță.

În faza GALBENĂ a semaforului, grădiniţa
are dreptul de „funcţionare normală cu
dispoziţii de igienă mai stricte“.
Ce măsuri preventive suplimentare sunt
implementate în faza GALBENĂ a semaforului?

FUNCŢIONARE
NORMALĂ
CU DISPOZIŢII DE
IGIENĂ MAI STRICTE

Protecția gurii și nasului (MNS)
pentru adulţi






Purtarea obligatorie a măştii de protecţie de către
părinți și alţi vizitatori în spaţiile închise ale
Şedinţe cu părinţii, sărbători si evenimente
grădiniței (de exemplu, dacă se intră în grădiniță în
timpul predării sau preluării copilului sau în timpul  În spaţii închise: se partă masca de protecţie, în
cazul în care nu se poate delimita un loc fix sau
şedinţelor/ întâlnirilor)
dacă nu se poate respecta regula de distanţare
Pentru personalul grădiniței, purtarea măştii este
socială.
obligatorie in spaţiile comune închise (ex. pe coridor, în casa scării, în bucătărie etc.). În contact cu  Evenimentele (ex.sărbători) - dacă este posibil din
punct de vedere pedagogic și organizatoric - sunt
copiii, nu există nicio obligație pentru purtarea
susţinute în aer liber.
măştii de catre personalul grădiniței.
Copiii de grădiniţă nu trebuie sa poarte masca de
protectie

Cântatul, mişcarea


A cânta împreună cu ceilalţi este o activitate
oferită cu prioritate în aer liber.



În spaţii închise se cântă doar în grupuri mici cu
distanța de rigoare.



Activitatea fizică va fi de preferat în aer liber.

Evitarea pe cât posibil a schimbărilor de grupe


Copiii vor fi îngrijiţi in general in grupele din care
fac parte – activităţi cu copii din grupe diferite în
spaţii închise nu vor avea loc decât dacă este
necesar din punct de vedere pedagogic sau organzatoric (ex. atelier de învățare pentru copiii în
anul obligatoriu de grădiniță, promovarea limbii,
grupe comune dimineaţa sau după-amiaza).

În faza PORTOCALIE a semaforului, grădiniţa
are posibilitate de „funcţionare prin
respectarea unui nivel sever al măsurilor
FUNCŢIONARE
de igienă“.

PRIN
RESPECTAREA
UNUI NIVEL SEVER
AL MĂSURILOR DE
IGIENĂ

Ce măsuri preventive suplimentare sunt
implementate în faza PORTOCALIE a
semaforului?
Aducerea şi preluarea copilului de la grădiniţă


Copiii sunt primiți sau predați de către personalul
grădiniței în zona de intrare



Intrarea în încăperile închise ale grădiniței a
părinților sau a tutorilor legali este permisă numai  dacă este posibil, vor avea loc telefonic, digital sau
virtual (ex. "KidsFox").
în cazuri excepționale (ex.perioada de acomodare)
şi doar cu aprobarea personalului grădiniţei.
Seri informaţionale, sărbători şi evenimente

Supravegherea în grupuri mici


Copiii sunt îngrijiți, pe cât posibil, în constelații de
grupuri mici - nu există nicio activitate/ofertă educaţională cu copii din grupe diferite.

Cântatul, activitatea sportivă


Activități sportive, exerciții fizice care duc la
creșterea fluxului de respirație la copii și cântatul
sunt desfăşurate doar în aer liber.

Şedinţe cu păriţii



vor fi anulate sau amânate pentru un moment
prielnic.

În faza ROŞIE a semaforului, grădiniţa
intră într-o stare de „ funcţionare limitată,
cu respectarea unor măsuri severe de
igienă“.
Ce măsuri preventive suplimentare sunt
implementate în faza ROŞIE a semaforului?

FUNCŢIONARE LIMITATĂ
CU RESPECTAREA
UNOR MĂSURI SEVERE
DE IGIENĂ

„Funcţionare limitată“


Oferta de îngrijire a copilului în grădiniţă este garantată pentru acei copii, ai căror părinți/tutori legali nu au posibilitatea de îngrijire la domiciliu.



Îngrijirea este oferită indiferent de tipul de activitate profesională a părinților/tutorilor legali sau
dacă munca poate fi făcută la biroul de acasă. Nu
este necesară furnizarea unei adeverinţe
doveditoare în acest sens (ex. de la angajatori).



De asemenea, se oferă îngrijiri copiilor cu nevoi în
promovarea limbii.

Supravegherea în grupuri mici


Copiii sunt îngrijiți, cât mai mult cu putinţă, în
constelații de grupuri mici.

Anul obligatoriu de grădinţă


Nu este obligatorie prezenţa copiilor aflaţi în ultimul an de grădiniţă.

Ce e de făcut în cazul în
care apar simptome de boală?
În vederea protejării tuturor copiiilor și adulților
din familii și de la grădiniță, este important ca
simptomele de boală să fie tratate cu atenție.
Clarificarea medicală în prezenţa suspiciunilor
justificate aduce siguranţă tuturor.




În cazul în care copilul dumneavoastră prezintă
simptome la grădiniță, cum ar fi o temperatură ridicată de cel puțin 37,9 grade Celsius, respirație
scurtă, dificultăți de înghițire și/sau probleme
gastrointestinale, în calitate de părinte/tutore legal, veți fi informat imediat. Vi se va solicita să vă
preluaţi copilul si să-l supuneţi unor investigaţii
medicale, ca urmare a simptomelor de boală observate. Până la preluare, copilul dvs. va fi îngrijit
într-o cameră separată, respectând regulile de
igienă și distanță. În același timp, autoritatea sanitară răspunzătoare va fi înştiinţată.

De ce au nevoie copiii?


Dacă observați simptomele enumerate mai sus la
copilul dvs. acasă, vă solicităm să clarificaţi medical simptomatologia înainte de a permite din nou
copilului să mergă la grădiniță.

Vorbiţi cu copilul dvs. despre cum va fi programul
zilnic de grădiniţă. Transmiteți informațiile despre
modificările viitoare pe care le veți primi de la
grădiniță copilului dvs. într-o manieră prietenoasă,
pe înţelesul acestora.



Ascultați cu atenţie copilul… ascultaţi-i gândurile,
întrebările sau grijile cu care se confruntă. Încercați să găsiți răspunsuri oneste şi pe înţelesul
copilului la întrebările pe care acesta le are.



Contactați echipa grădiniței dacă aveți întrebări
sau nelămuriri.

Cu sprijinul dumneavoastră, putem să fim asigurați că toată lumea rămâne sănătoasă iar copiii
de la grădiniță se pot juca și învăța împreună în
condițiile cele mai „normale” posibile.
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