مكتب المدير
كيت براون ،حاكمة الولاية

معايير تشغيل مرافق رعاية الأطفال على مستوى الولاية
القطاع :رعاية الأطفال
تاريخ السريان 16:مايو 2020

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Voice: 503-947-2340
Fax: 503-947-2341

الإرشادات الخاصة بقطاع رعاية الأطفال
يلزم الحصول على الموافقة لرعاية الأطفال في حالة الطوارئ:
لا يزال يتعين على برامج رعاية الأطفال والمسجلة المرخصة الحصول على موافقة
مكتب رعاية الطفل لكي تعمل كبرامج لرعاية الأطفال في حالة الطوارئ .يجب أن يتبع مقدمو الخدمات إطار
عمل الصحة والسلامة الذي وضعته الولاية والتعلم المبكر ،كما تم تعديله بواسطة هذه الإرشادات.

حجم المجموعات ونسبها
مرافق رعاية الأطفال مطالبة بما يلي:
•

الحد من عدد الأطفال في الغرف:
ّ
▪

العائلة المسجلة ( - )RFقد يكون لديها مجموعة واحدة تضم ما يصل إلى  10أطفال.
ملحوظة :ليس لدى مزودي العائلات المسجلة متطلبات مساحة مربعة تتعلق بعدد الأطفال
في الرعاية
 من بين إجمالي  10أطفال ،قد لا يكون هناك أكثر من ستة أطفال في سن ما قبل
المدرسة وأصغر من ذلك ،ومن بين هؤلاء الستة ،لا يزيد عن طفلين دون سن 24
شهرا.
ً

▪

العائلة المعتمدة ( - )CFقد يكون لديها مجموعتان ثابتتان تضمان ما يصل عددهما إلى 10
أطفال في مناطق منفصلة من المنزل ولا يزيد مجموع الأطفال عن  16طفلاً .يجب أن تكون
مربعا لكل طفل.
قدما
كل مجموعة من الأطفال في مساحة لا تقل عن 35
ً
ً
 يجب أن تستوفي كل مجموعة من الأطفال نسب الموظفين/الأطفال على النحو
المحدد في القاعدة الإدارية لولاية أوريغون  ،414‐350‐0120والتي يمكن العثور
عليها في قواعد رعاية الطفل المعتمدة (الصفحة .)28

▪

المركز المعتمد ( - )CCقد يكون لديه مجموعة ثابتة واحدة تضم ما يصل إلى  10أطفال لكل
فصل دراسي .يمكن تقسيم الغرف الكبيرة إلى غرفتين بموافقة اختصاصي ترخيص رعاية
الأطفال .انظر متطلبات السلامة الخاصة بإدارة التعلم المبكر  -هيئة صحة أوريغون حول
كوفيد 19-والتغييرات المؤقتة لإدارة التعلم المبكر لقواعد رعاية الطفل استجابة لحالة
طوارئ جائحة كوفيد 19-لمزيد من التعليمات .يجب أن تكون كل مجموعة من الأطفال في
مربعا لكل طفل.
قدما
مساحة لا تقل عن 35
ً
ً
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 يجب أن تحافظ المراكز المعتمدة على الموظفين التاليين لنسب الأطفال (تستند
نسب الفئات العمرية المختلطة من الأطفال إلى أصغر طفل في المجموعة) .انظر
الجدول أدناه.

النسبة

الحد الأقصى للمجموعة
(الأطفال)

1:4

8

1:5

10

شهرا إلى سن روضة
من 36
ً
الأطفال

1:10

10

من سن روضة الأطفال وما فوق

1:10

10

العمر
شهرا
من  6أسابيع إلى 23
ً
شهرا
شهرا إلى 35
من 24
ً
ً

متطلبات المجموعات الجماعية
مقدمو رعاية الأطفال مطالبين بما يلي:
•

الحرص على استقرار المجموعات (أي أن نفس الموظفين البالغين أو المتطوعين والأطفال هم من
نفس المجموعة كل يوم).

•

توفير الرعاية في مجموعات ثابتة من  10أطفال ،ومع ذلك ،قد يسمح البرنامج لبعض العائلات
"بتبديل" الخانات بين الأيام .على سبيل المثال  -يحضر الطفل "أ" أيام الإثنين والأربعاء والجمعة،
ويحضر الطفل "ب" الثلاثاء والخميس .ومع ذلك ،قد لا يكون هناك أكثر من  12طفلاً في مجموعة
ثابتة.

•

تقديم الرعاية في مجموعات ثابتة تستخدم نفس المساحة المادية كل يوم.

•

نقل الأطفال من مجموعة ثابتة إلى أخرى فقط على أساس دائم (على سبيل المثال ،عندما يتقدم
الأطفال في العمر خارج فصولهم الدراسية الأصلية) وليس بشكل مؤقت.

•

توفير نفس الموظفين "متغير ين" (أي الموظفين الذين يقدمون الرعاية والعناية للموظفين أثناء
فترات الراحة) لنفس المجموعة الثابتة كل يوم إلى أقصى حد ممكن.

•

السماح لمجموعة واحدة ثابتة من الأطفال في أماكن مشتركة في وقت واحد (الحمامات ،مناطق
اللعب في الهواء الطلق ،أماكن تناول الطعام) .يجب مراعاة ممارسات التعقيم بين الاستخدامات
لمجموعات مختلفة.

•

بالنسبة لمقدمي الرعاية المنزلية ،الطلب من أفراد الأسرة الذين لا يساعدون في برنامج رعاية الطفل
أن يلتزمون بمسافة التباعد الجسدي عن المجموعات الثابتة طوال اليوم.
▪

•

إذا كان أطفال مقدم الرعاية أو أفراد الأسرة الآخرين يشاركون كجزء من المجموعة ،فيجب أن
يتم احتسابهم كجزء من العدد الإجمالي للأطفال المسموح بهم داخل المجموعة.

تنفيذ بروتوكولات التعقيم والتطهير المناسبة بين الفصول الصباحية والمسائية التي تستخدم نفس
المساحة المادية ،بما في ذلك تعقيم مناطق إعداد الطعام ،والأسطح كثيرة الملامسة ،والألعاب،
والمواد .السماح بمجموعتين من الأطفال كحد أقصى في أي فصل دراسي على مدار اليوم.
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•

أوقات بدء نوبات العمل وتغييرها وصول أو وضع بروتوكولات أخرى للحد من المخالطة بين العائلات
ومع الموظفين.

عمليات التشغيل
مقدمو رعاية الأطفال مطالبين بما يلي:
•

مراجعة وتطبيق الإرشادات العامة لأصحاب العمل.

•

أيضا لجميع العائلات التي
مواصلة إعطاء الأولوية للرعاية للعمال الأساسيين ويجوز تقديم الخدمة
ً
تعود إلى العمل في خلال إعادة فتح ولاية أوريغون التدريجي.

•

الالتزام بمتطلبات السلامة الخاصة بإدارة التعلم المبكر  -هيئة صحة أوريغون حول كوفيد19-
استجابة لحالة طوارئ
والامتثال للتغييرات المؤقتة لإدارة التعلم المبكر على قواعد رعاية الطفل
ً
جائحة كوفيد 19-والامتثال لها في جميع الأوقات.

•

اتباع بروتوكولات التنظيف الصادرة عن هيئة صحة أوريغون  -إدارة التعلم المبكر المعتمدة لتنظيف
الأسطح والبياضات والإلكترونيات والألعاب لمنع انتشار كوفيد.19-

•

توفير التدريب المستمر للموظفين على بروتوكول ات التنظيف ومتطلبات السلامة الخاصة بكوفيد-
.19

•

السماح للموظفين بارتداء أغطية الوجه القماشية أو الورقية أو المخصصة للاستخدام لمرة واحدة إذا
اختاروا ذلك.

•

المطالبة باستخدام غطاء الوجه للموظفين المتغيرين والموظفين الذين يقومون بفحوص صحية
يومية للأطفال.

•

الاحتف اظ بسجلات يومية لكل مجموعة ثابتة تتوافق مع المتطلبات التالية لدعم تتبع المخالطين
للحالات إذا لزم الأمر:
▪

اسم الطفل

▪

وقت التوصيل/الاصطحاب

▪

يكمل الكبار كلاهما وقت التوصيل/الاصطحاب

▪

جميع الموظفين الذين يتفاعلون مع مجموعة ثابتة من الأطفال (بما في ذلك الموظفين
المتغيرين)

▪

وقت وجود الطفل في الرعاية

معلومات إضافية حول أغطية الوجه:
•

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين ارتداء أغطية الوجه تحت إشراف من شخص بالغ.

•

يجب ألا يرتدي الأطفال من أي عمر غطاء للوجه:
▪

إذا كانت لديهم حالة طبية تجعل من الصعب عليهم التنفس أثناء ارتداء غطاء للوجه.

▪

إذا كان لديهم إعاقة تمنعهم من ارتداء غطاء للوجه.

▪

إذا لم يتمكنوا من إزالة غطاء الوجه بشكل مستقل.

▪

أثناء النوم.
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•

لا يمكن استخدام أغطية الوجه لاستخدامها من قبل الأطفال ويجب ألا تحظر أو تمنع الوصول إلى
التعليمات أو الأنشطة.

متطلبات الرعاية الأخرى:
أيضا على برامج التعلم المبكر الأخرى ،مثل الرعاية المؤقتة وبرامج المدرسة الصيفية،
تنطبق هذه الإرشادات
ً
والانتقال إلى مرحلة رياض الأطفال ،والبرامج المسجلة .يجب أن تتوافق هذه البرامج مع نفس المبادئ
التوجيهية الخاصة ببرامج رعاية الأطفال كما هو موضح في هذا المستند ولكن لا ُيتوقع أن تعطي الأولوية
بناء على الوظيفة بسبب طبيعة برامجهم.
للعائلات
ً

موارد إضافية:
•

اللافتات والعلامات الممكن وضعها

•

إرشادات ارتداء الأقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه

•

إرشادات هيئة صحة أوريغون للجمهور العام

•

الإرشادات العامة لأصحاب العمل من هيئة صحة أوريغون

•

إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للإداريين في الحدائق وأماكن الترفيه

بالنسبة للأفراد ذوي الإعاقات أو الأفراد الذين يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية ،يمكن أن توفر هيئة صحة
أوريغون مستندات بتنسيقات بديلة مثل اللغات الأخرى أو المطبوعة بالأحرف الكبيرة أو طريقة برايل أو
التنسيق الذي تفضلهُ .يرجى الاتصال بـ  Mavel Moralesعلى الرقم  ،1-844-882-7889الهاتف النصي ،711
أو عبر البريد الإلكتروني .OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us
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