الرعاية الطارئة في المدارس ومراكز الرعاية اليومية أثناء فترة االغالق بسبب كورونا/كوفيد 19
السيدات والسادة األعزاء أعزائنا األباء واألمهات:
تتخذ حكومة الوالية حاليا عدد من اإلجراءات إلبطاء انتشار فيروس كورونا .وهذا يشمل أيضا إغالق جميع
المدارس ومراكز الرعاية النهارية من الثالثاء  17من مارس  2020حتى نهاية عطلة عيد الفصح.
الجميع يواجهون اآلن التحدي الكبير ،المتمثل في تنظيم رعاية لألطفال خالل فترة قصيرة.
وزارة الصحة أوضحت سابقا في تعليمات إغالق المدارس ومراكز الرعاية النهارية ،أنه سيتم تنظيم رعاية
طارئه لمجموعات صغيرة من األطفال ،التي ينشط أولياء أمورهم فيما يسمى بالبنى التحتية الحيوية.
في هذه الرسالة نود أن نوضح لكم من هم األطفال الذين يحق لهم المشاركة في برنامج الرعاية الطارئ .
ارشادتنا تنطلق من أولوية تجنب التواصل االجتماعي قدر األمكان في الوقت الحالي ،النها الطريقة الوحيده
التي يمكن بها إبطاء انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.
ولهذا ال يطبق برنامج الرعاية الطارئة إال على الحاالت االستثنائية المحدودة والضيقة.
ولهذا يعمل هذا البرنامج على خدمه الجهات التي يتعين عليها العمل بجاهزية تامة ،واالستفادة من كافة
العاملين ،فيما عدا هذه الجهات ،فسيتعين عليها تقليل اليد العاملة إلى اقل درجة ممكنة ،حتى وإن كان هذا
سيضر ببعض المصالح ،إال أن علينا جميعا العمل على التخفيف من سرعة انتشار الفيروس .

ولهذا قمنا بالترتيبات التالية:
أ :من هم األطفال المستفيدون من برنامج الرعاية الطارئة؟
 .1سيتم فقط قبول األطفال الذين يعمل كال والديهم (أواذا كان طفل تحت وصاية ولي أمر وحيد) في
المجاالت التالية:
 الرعاية الصحية (العيادات الطبية ،المستشفيات ،المختبرات ،العاملين في مجال نقلالمرضى ،الدوائر الصحية وما شابه ذلك)
 العاملون في قطاع الرعاية (رعاية المسنين ،دور التمريض ،خدمات رعاية المرضى فيالمنازل ،رعاية المعاقين وما شابه ذلك)
 -العاملون في تصنيع المنتجات الطبية أو منتجات التمريض والعناية.

 العاملون في السلطات المسؤولة عن األمن والنظام العام (الشرطة ،رجال اإلطفاء وماشابه)
 في مجاالت الحماية من الكوارث (جمعيات اإلغاثة المدنية وما شابه) في الحاالت الفردية يمكن للمدارس ودور الرعاية استقبال األطفال الذين ال يعمل القائمينعليهم في المهن سابقة الذكر على وجه التحديد ،إنما في مهن تحمل ذات األهمية المماثلة،
للرعاية الصحية أو حفظ األمن والنظام.
• االستثناءات ممكنة أيضا في الحاالت الفردية للوظائف ذات األهمية المركزية لتزويد السكان بالسلع
أو الخدمات الضرورية .
• في هذه الحاالت الفردية تقرر إدارة المدرسة أو مركز الرعاية النهارية .

 .2رعاية األطفال تشمل أطفال الحضانة ورياض األطفال والمدارس حتى الصف السادس .
االستثناءات على هذه القاعدة بالنسبة لألطفال األكبر سنا الذين يعانون من إعاقة معينة توجب
ضرورة رعايتهم.
 .3يستفيد األطفال من برنامج الرعاية الطارئ فقط في حال كان كال الوالدين ( أو في حالة كان الطفل
تحت رعاية ولي أمر واحد) يعمل في أحد مجاالت البنية التحتية الحيوية ،إذا لم يحقق كال الوالدين
هذه الشروط يستثنى الطفل من برنامج الرعاية.
 .4ال يستفيد الطفل من هذا البرنامج إال في حال وثق الوالدان استحالة طرق الرعاية األخرى.
 .5يحظر بعض األشخاص من دخول المدارس و مراكز الرعاية الطارئة "وحتى يتم تطبيق لوائح
أكثر صرامة" فال يسمح بدخول بعض األطفال ضمن هذا البرنامج حتى لو استوفى الشروط السابقة
الذكر.
• طفل مصاب بكورونا فيروس
• أشخاص على تواصل مباشر مع مصابين بكورونا فيروس ،أو تواصل مع أشخاص نقلت لهم
العدوى خالل فترة حضانة المرض ( 14يوم)
• األشخاص العائدين من وجهات سفر من ضمنها الوجهات المحدده في قائمة  RKIكمواقع خطر.
• األشخاص الذين يعانون من أعراض الزكام بشكل عام طالما استمرت هذه األعراض .
• يتم اتخاذ قرار قبول الطفل من قبل إدارة المدرسة أو مركز الرعاية بناء على هذه المعايير
،فيرجى قبول القرار .

توضيحات للفقرة : 5
يتم تطبيق حظر الدخول بالتساوي على األطفال واألوصياء القانونيين والمدرسين والمختصين وغيرهم من
الموظفين .
أ -ال يسمح لألشخاص الذين ثبت اصابتهم بفايروس كورونا بدخول مركز الرعاية أو المدرسة ،يجب
عزلهم على الفور ومعالجتهم في المشفى إذا لزم األمر ،هم مسؤولية السلطات الصحية.
ب -األشخاص (غير المسافرين) الذين تعرضوا للتواصل المباشر ( 15دقيقة على األقل من الحديث أو
اللعب والتواصل البصري من مسافة قريبة) مع شخص تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا،
يمنعون من دخول مركز الرعاية أو المدرسة لمدة  14يوم ،كما عليهم بدون إبطاء وبغض النظر
عن األعراض إعالم مسؤولي الصحة في المنطقة.
ت -ال يسمح لألشخاص العائدين من رحلة عبر مناطق عالية الخطورة بدخول مركز الرعاية أو
المدرسة لمدة  14يوم من عودتهم.
المناطق عالية الخطورة يتم تحديدها من قبل مركز روبرت كوخ ،ويمكن أن تتغير يوميا ،يرجى
التحقق باستمرار وعلى مسؤوليتك الشخصية من المناطق التي يتم إضافتها إلى قائمة المناطق ذات
الخطر العالي ،حظر الدخول ينطبق على األشخاص العائدين من رحالت تمر على مناطق تعد
خطرة منذ أقل من  14يوم ،كما أيضا تنطبق على األشخاص الذين دخلوا سابقا بعد عودتهم إلى
مدارسهم أو دور الرعاية الخاصة بهم .
يمكن اإلطالع على المناطق عالية الخطورة حاليا تجدونها على الصفحة الرسمية لمعهد روبرت
كوخ
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risik
ogebiete.html
في حال ظهور أي أعراض على الجهاز التنفسي للشخص العائد حديثا من مناطق ذات خطر
إصابة عالي خالل فترة  14يوم بعد عودته ،فعليه البحث عن طبيب مختص ،واخطاره بالحالة
هاتفيا مع اإلشاره للرحلة ،وسيتم تنسيق اإلجراء اإلضافي مع قسم الصحة إذا لزم األمر .
ث -ال يسمح لألشخاص الذين يعانون من أعراض البرد العامة (سيالن أنفي،سعال ..إلخ) من دخول
مركز الرعاية أو المدرسة طالما استمرت األعراض ،وال يلزم إحضار تقرير من الطبيب بسالمة
الشخص في هذه الحالة.

ب -تنفيذ برنامج الرعاية:
سيتم توفير رعاية الطوارئ بشكل ال مركزي في المدارس أو دور الرعاية من قبل موظفيها
المعتمدين .
تتم رعاية األطفال في مجموعات يجب أن ال يتجاوز تعدادها  15طفال.
سيتم االحتفاظ بمجموعات الفصل السابقة (بما في ذلك هيئة التدريس والدعم) إلى أقصى حد ممكن.
أوقات الرعاية ضمن هذا البرنامج هي أوقات الرعاية المعتادة.
توضيحات أخرى:
نود أن نشير إلى أن وزارة الصحة في تورنجن توصى بعدم انشاء مرافق رعاية جديدة لرعاية
األطفال ضمن الشركات أو المؤوسسات أو الدوائر الخاصة لخدمة الموظفين فيها .
الن هذا يتناقض تماما مع توصيات الوزارة بتقليل التواصل االجتماعي ويعارض مبدأ إغالق
المدارس ،إلن هذا سيعني انشاء دوائر تواصل جديدة بين األطفال والقائمين على رعايتهم .
لذلك امتنع عن وضع أطفالك في مجموعات رعاية مؤسسة حديثا.
كما نود أن نلفت انتباهكم أن كورونا فيروس يشكل خطر بشكل خاص على كبار السن ،لذلك
يوصى بتقليل التواصل مع هذه الفئة قدر اإلمكان ،لهذا ال ينصح في العادة برعاية األطفال من قبل
األجداد.
تقوم الحكومة الفدرالية وحكومات الواليات حاليا ،بإعداد حلول سخية ،لمحاولة تغطية تكاليف
انتشار هذا الفيروس ،ينطبق هذا على تكاليف النشاطات المدرسية الملغاة واألقساط لفترة األسابيع
الثالثة المقبلة.
كما وتعمل الحكومة على إيجاد حل الستحقاقات األجور الملغاة بسبب الغياب لرعاية األطفال .
نطلب منكم شاكرين التحلي بالصبر ،ونأمل أن تتفهموا أننا نعمل حاليا بشكل أساسي مع خطوات
احتواء العدوى.
يوفر لك موقع الوزارة كافة المعلومات التي تود معرفتها :
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus
كما ويمكنكم دائما التواصل معنا على الخط الساخن )500 11 34 - 57 0361( :
تفضلوا بقبول فائق االحترام..
Helmut Holter

