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Ministerul pentru copii, familie, emigranți și integrare a Landului Renania de 
Nord-Westfalia 
           15.05.2020 

 
Scrisoare către părinți despre proiecte-punte
  
Informații despre condițiile-cadru pentru 
deschiderea proiectelor-punte 
 
 
Proiectele-punte se pot redeschide începând cu 14 mai 2020. Proiectele-punte sunt 

opțiuni de îngrijire a copiilor cu accesibilitate ridicată, care sunt menite să faciliteze 

accesul copiilor și al părinților lor în sistemul instituțional de îngrijire a copiilor. Grupul 

țintă este reprezentat de copiii de vârstă preșcolară care provin din familii de refugiați 

sau cei cu situații familiale comparabile și familiile acestora (refugiați din diferite țări, 

inclusiv cei din alte țări ale UE, solicitanți de azil etc.). 

 

Pe fondul situației actuale în contextul pandemiei corona, aceste proiecte pot avea loc 

doar în condiții speciale. 

 

Persoanele responsabile de implementarea proiectului decid pe propria răspundere 

dacă pot începe activitatea începând cu data de 14.05.2020 cu respectarea noilor 

condiții. Nu există nicio obligație privind deschiderea ofertelor și punerea în aplicare a 

acestora în cadrul obișnuit. Vă rugăm să înțelegeți această situație excepțională. 

Condițiile enumerate mai jos servesc la o limitare suplimentară a procesului de infecție 

și, în special, la protejarea angajaților, dar și a copiilor și a părinților, de posibilitatea 

infecției. 

 

1. Copiii și părinții, care doresc să utilizeze proiectele-punte, 
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1.1  nu trebuie să prezinte simptome de boală, 

1.2 nu trebuie să fi intrat în contact în mod conștient cu o persoană infectată decât 

dacă au trecut 14 zile de la contactul acesteia cu persoanele infectate și nu 

prezintă niciun simptom al bolii, 

1.3 după intrarea în Republica Federală Germania trebuie să ia măsurile de 

protecție definite pe baza Ordonanței de protecție în contextul virusului Corona 

a statului Renania de Nord-Westfalia, în forma actualizată. 

 

2. Numărul maxim de copii și părinți în proiectele-punte 

 

La proiectul-punte pot participa maximum zece copii - în funcție de ofertă, cu 

participarea unui părinte. 

 

Este responsabilitatea furnizorului local de servicii să decidă dacă grupurile mai mari 

de până acum pot fi împărțite sau dacă nu pot participa toți copiii și părinții la fiecare 

întâlnire. Dacă există restricții în comparație cu oferta anterioară, apelăm la înțelegerea 

și disponibilitatea dvs. de a coopera. 

 

3. Trasabilitatea contactelor  
 

Înainte de a participa la proiectul-punte, trebuie să furnizați datele de contact ale tuturor 

persoanelor membre în familia dvs., astfel încât orice lanț de infecție să poată fi urmărit. 

Părinții sau persoanele care îngrijesc copilul în timpul zilei trebuie să poată pune la 

dispoziția autorităților medicale în termen cât mai scurt aceste date, dacă este necesar.  

 

4. Obligativitatea distanțării 

 

În timpul derulării proiectului-punte, se aplică o distanță de cel puțin 1,5 metri pentru 

toți adulții. Decizia cu privire la purtarea unei măști care acoperă gura și nasul, în 

contextul proiectelor-punte, este de competența persoanelor responsabile de 

implementarea proiectelor sau a îngrijitorilor. Această prevedere se aplică atât 

personalului angajat, cât și părinților. 
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5. Instrucțiuni de igienă pentru copii și părinți 

 

Virusurile Corona sunt transmise în principal prin picături. Prin urmare, este important 

să reducem cât mai mult riscul de infecție. Un element important este respectarea 

măsurilor de igienă în cadrul proiectelor-punte. 

 

Prin urmare, este important ca dumneavoastră, ca părinți, să respectați regulile de 

igienă, dar și să le exersați împreună cu copiii în conformitate cu vârsta și dezvoltarea 

lor și să le aplicați în cadrul proiectului-punte. 

 

Trebuie respectate în special următoarele reguli de conduită: 

 

 Spălați-vă mâinile des și cu foarte mare atenție. Folosiți întotdeauna săpun. 

 Dacă trebuie să tușiți sau să strănutați, faceți asta în pliul cotului. 

 Folosiți șervețele sau batiste de hârtie. Aruncați batistele folosite direct într-un 

coș de gunoi închis. 

 

 

Sfaturi și informații suplimentare pot fi găsite pe următoarele pagini: 

 

https://www.mags.nrw/coronavirus 

 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps 

 

https://www.waschen-wie-walter.de 
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