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           11.08.2020 

Informacja dla rodziców w sprawie projektów 
pomostowych  
 
Informacje o warunkach ramowych projektów 
pomostowych w czasach pandemii 
 
 
 
Od 14.05.2020 r. dostępna jest możliwość wznowienia projektów pomostowych. 

Projekty pomostowe to niskoprogowe oferty opieki, ułatwiające dzieciom i ich rodzicom 

dostęp do instytucjonalnej opieki dziennej dla dzieci. Grupą docelową są dzieci w 

wieku przedszkolnym z rodzin uchodźców i z podobną sytuacją życiową oraz ich 

rodziny (uchodźcy z różnych krajów, również z krajów UE, osoby ubiegające się o azyl 

itp.). 

 

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa projekty te mogą być 

jednak realizowane wyłącznie w szczególnych warunkach i z zachowaniem środków 

ochrony. 

 

Beneficjenci decydują na własną odpowiedzialność, czy otworzą placówkę z 

uwzględnieniem nowych warunków i środków ochrony. Nie ma obowiązku otworzenia 

placówek i realizowania opieki na dotychczasowych zasadach. Prosimy o 

wyrozumiałość. Zasady przedstawione poniżej mają na celu dalsze ograniczanie 

rozwoju zakażeń, a w szczególności zapewnienie ochrony przed możliwością 

zakażenia dla personelu, a także dzieci i rodziców. 
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1. Dzieci i rodzice zainteresowani skorzystaniem z projektów pomostowych 

 

1.1 nie mogą wykazywać objawów choroby; 

1.2 nie mogą mieć (według ich wiedzy) kontaktu z osobami zakażonymi, chyba że 

od kontaktu z osobami zakażonymi upłynęło 14 dni bez wystąpienia objawów 

choroby;  

1.3 po przyjeździe do Republiki Federalnej Niemiec muszą podjąć środki ochrony 

ustalone na podstawie obowiązującego w danym czasie rozporządzenia w 

sprawie wjazdu w okresie pandemii koronawirusa w kraju związkowym 

Nadrenia-Westfalia. 

 

2. Monitorowanie kontaktów  
 

Przed udziałem w projekcie pomostowym należy podać dane kontaktowe wszystkich 

osób z Państwa rodziny, które uczestniczą w projekcie, aby umożliwić prześledzenie 

ewentualnego łańcucha zakażeń. W razie potrzeby beneficjenci lub personel 

sprawujący opiekę dzienną nad dziećmi niezwłocznie udostępnią dane służbom 

medycznym.  

 
3. Nakaz zachowania odstępu 

 

Przy realizowaniu projektu pomostowego obowiązuje zasadniczo nakaz zachowania 

odstępu minimum 1,5 m dla wszystkich dorosłych osób. W przypadku braku 

możliwości zachowania 1,5 metra odstępu personel i rodzice muszą stosować osłonę 

ust i nosa. 

 

4. Wskazówki dotyczące higieny dla dzieci i rodziców 

 

Ważnym elementem jest i nadal pozostaje przestrzeganie wymogów higieny w ramach 

projektów pomostowych.  
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Bardzo ważne jest zatem, aby Państwo jako rodzice przestrzegali zasad higieny, a 

także ćwiczyli je z dziećmi odpowiednio do wieku i rozwoju oraz stosowali je w ramach 

projektu pomostowego. 

 

Należy przy tym przestrzegać zwłaszcza następujących zasad postępowania: 

 

 Należy często i bardzo dokładnie myć ręce. Do mycia rąk należy używać mydła. 

 Należy kasłać lub kichać w zgięcie łokcia. 

 Należy używać chusteczek papierowych. Zużyte chusteczki należy wyrzucić od 

razu do zamykanego kosza na śmieci. 

 

Więcej wskazówek i informacji na ten temat znajduje się na następujących stronach: 

 

https://www.mags.nrw/coronavirus 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps 

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

 

Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji 

kraju związkowego Nadrenia-Westfalia 


