
De luni, 16 martie 2020 până pe 19 aprilie 2020 este 
interzisă intrarea în centrele de grădiniță 

 

Dragi părinți, dragi mame, dragi tați, 

Dragi tutori legali, 

Datorită virusului Corona care s-a răspândit, guvernul de stat a decis ca începând de 
luni, 16 martie 2020, copiii cu vârsta până la școală (1 - 6 ani) nu au voie să intre în 
nicio grădiniță, niciun centru de zi, nicio Instituție pentru copii cu necesități speciale sau 
„îngrijire pentru copii în cazuri speciale” (cum ar fi anumite proiecte). 

 

Acest lucru nu se aplică copiilor ai căror părinți, tutori legali sau îngrijitori joacă un rol 
cheie și nu pot asigura îngriirea copiilor acasa (de exemplu cadrele medicale sau 
pompierii). Informații suplimentare pot fi găsite în scrisoarea „Informații pentru părinții 
care necesită îngrijiri de urgență”. 

 

În centrele de grădiniță și cele de îngrijire de zi, există numeroase contacte între copii și 
personalul de îngrijire. Conform cunoștințelor acumulate până acum, copiii nu se 
îmbolnăvesc grav de virusul COVID-19. Cu toate acestea, la fel ca și adulții, copii pot fi 
purtători ai virusului SARS-CoV-2 fără să aibă simptome. De aceea, copiii au nevoie în 
mod special de protecție. Riscul de transmitere la copii este deosebit de mare, 
deoarece comportamentul copilului are ca rezultat regulat un contact fizic strâns 
spontan cu alți copii. Respectarea etichetelor de igienă disciplinare (vezi scrisoarea de 
la BzgA „Igiena protejează împotriva infecțiilor cu virus!”) depinde, de asemenea, de 
vârstă și de posibilitatea asumării responsabilității (personale) și, prin urmare, copiii 
necesită un sprijin adecvat din partea adulților. 

 

Acest sprijin nu poate fi asigurat întotdeauna în mod continuu de către îngrijitorii din 
centrele de grădiniță și cele de îngrijire de zi datorită numărului mare de copii 
supravegheați. Aceasta crește riscul ca infecțiile să se răspândească în cadrul instituției 
și să fie transportate acasă la familii. Din aceste motive, după luarea în considerare a 
tuturor circumstanțelor, este necesar un aranjament general pentru a preveni 
răspândirea infecției. 

 

 


