Fișă informativă a agenției cu privire la
COVID-19
Department of Children, Youth, and Families (DCYF) a actualizat această fișă informativă pe
27 mai 2020. DCYF va continua să actualizeze acest document de câte ori va fi nevoie. Pentru
mai multe informații, vizitați dcyf.wa.gov.
Pentru a opri răspândirea virusului COVID-19, DCYF a închis holurile publice în toate clădirile
noastre și nu participă la activități ce necesită prezenţa fizică.
Echipamentul de protecție personală (EPP)
 Acesta include mănuși, măști, combinezoane, botoșei și măști pentru față.
 DCYF a primit EPP și îl oferă unităților care lucrează non-stop și angajaților care au
potențialul de a fi expuși la virusul COVID-19. Știm că este nevoie de mai multe EPP
și încercăm să obţinem mai multe.

Programe pentru sprijinirea familiilor
Vizite la domiciliu
 În martie, DCYF a cerut personalului care face vizite la domiciliu să oprească vizitele
fizice și în schimb, să ofere vizite telefonice sau video. Vizitele virtuale pot continua până
pe 30 iunie. Unii angajați care fac vizite la domiciliu folosesc vizite video sau prin
intermediul Internetului și apeluri telefonice, email-uri sau mesaje pe telefon. Unii
furnizori livrează echipament familiilor, la o distanță de siguranță.
 DCYF a cerut ca programele finanțate de Home Visiting Service Account (HVSA) să-și
oprească vizitele fizice până pe 30 iunie.
o În această perioadă, DCYF va plăti toate conturile cu costuri valide, chiar dacă
nu sunt îndeplinite toate cerințele.
Sprijin timpuriu pentru bebeluși și copii mici (STBC)
 Angajații care se ocupă cu intervenții timpurii folosesc apeluri telefonice și video până
pe 30 iunie, pentru ca vizitarea copiilor de către angajați să continue în siguranță.

Bunăstarea copilului
Linie de asistenţă
 DCYF continuă să administreze linia telefonică gratuită 1-866-363-4276 pentru
raportarea abuzurilor și neglijărilor, linie disponibilă non-stop.
Vizite
 DCYF reia vizitele fizice, dar în timpul pandemiei de COVID-19 vizitele ar putea fi
efectuate într-o formă care combină vizitele virtuale cu cele fizice.
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Pentru a obţine siguranța copiilor, DCYF continuă să investigheze în persoană raportările
cu privire la cazurile de abuz sau neglijare a copiilor.
DCYF le-a cerut furnizorilor să respecte măsurile și protocoalele Departamentului de
Sănătate, astfel încât vizitele să fie cât mai sigure cu putință pentru toți participanții.

Aprobarea pentru familiile de plasament
 DCYF a creat un proces de renunțare și exceptare pentru cazurile urgente de luare în
plasament, pentru a sprijini programele și familiile.
o Dacă furnizorii de îngrijiri în regim de plasament nu pot îndeplini cerințele
Washington Administrative Code/Codului administrativ Washington în timpul
pandemiei de COVID-19, atunci trebuie să-şi contacteze licențiatorul regional
pentru a discuta despre opțiunile disponibile.
o Sunaţi la 1-888-543-7414 pentru a afla cum puteți deveni asistent maternal.
 DCYF le-a cerut tuturor furnizorilor să păstreze distanțarea socială, așa cum a fost
stabilită de directiva comună a Departamentului de Sănătate și Guvernatorului.
Verificarea antecedentelor
DCYF a adus modificări verificării antecedentelor pentru programele de luare în plasament a
copiilor și de învățare timpurie, pentru a reduce timpul de așteptare, înlătura piedicile într-un
mod sigur și evalua persoanele care ar putea îngriji copiii.

Îngrijirea copiilor






Centrele de îngrijire a copiilor și casele familiale nu trebuie să aibă în total mai mult de
10 persoane într-o cameră, inclusiv copii și adulți. Dacă un centru are spațiul necesar
pentru a realiza mai multe grupuri, atunci poate face acest lucru.
Personalul de intervenţie și lucrătorii esențiali au nevoie de îngrijire pentru copii
(asistente medicale, doctori, poliție, pompieri, paramedici și asistenți sociali). DCYF
recomandă ca furnizorii să asiste familiile care se află pe lista de prioritate și copiii cei
mai vulnerabili având în vedere nevoile comunității.
DCYF oferă sprijin celor care se ocupă de îngrijirea copiilor în baza CARES Act. Furnizorii
pot depune cerere pentru finanțare până pe 30 iunie sau până se epuizează fondurile
lawacompass.force.com/PP_LoginPage.

Subvenție pentru îngrijirea copiilor
 DCYF schimbă regulile pentru activități, pentru ca familiile să poată accesa subvenția
pentru îngrijirea copiilor în această perioadă.
o Familiile trebuie să fie reautorizate pentru oferirea îngrijirilor la fiecare 12 luni și
există cerințe pentru a fi eligibile. DCYF a flexibilizat regulile, astfel încât familiile
să rămână eligibile.
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o Familiile trebuie să redepună cererea atunci când li se solicită și să-și raporteze
circumstanțele și activitățile.
o Încurajăm familiile să redepună cererea, pentru a-și păstra eligibilitatea şi astfel
să poată accesa subvenția pentru îngrijirea copiilor atunci când este necesar.
o DCYF renunță la coplăți pentru lunile aprilie, mai și iunie în cazul familiilor care
primesc Working Connections Child Care. DCYF va plăti furnizorilor suma
întreagă, inclusiv rata de bază și coplata pe care ar fi plătit-o o familie.
Participanții la Early Achievers
 Furnizorii care participă la Early Achievers vor continua să primească premii pentru
îmbunătățirea calității și rate graduale de rambursare atașate plății lor bazate pe
înscriere. Guvernatorul Inslee a anulat legile referitoare la planificările și cerințele
Early Achievers, astfel încât să nu aibă impact asupra plății acestora.

Juvenile Rehabilitation (JR)








DCYF a înlocuit vizitele fizice cu cele video.
Toți angajații și furnizorii care intră în unitățile deschise non-stop trebuie să fie triaţi cu
privire la simptomele de COVID-19.
Înainte de a intra într-o clădire RT, angajații, furnizorii și subcontractanţii sunt întrebați
dacă au intrat în contact cu cineva care prezenta simptome.
Toți angajații, rezidenții și subcontractanţii trebuie să se spele pe mâini când intră în
unitate.
Dezinfectăm regulat unitățile, mai ales zonele de contact frecvent.
Toți rezidenții trebuie să informeze imediat personalul dacă nu se simt bine.
Dacă o persoană se simte rău, personalul va contacta imediat un furnizor de servicii
medicale și va informa familia.

Contact
Vă rugăm să preluaţi datele noastre de contact de pe site-ul web al DCYF sau să ne scrieţi
la dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov pentru orice întrebări.
Dacă doriți copii ale acestui document într-un alt format sau în altă limbă, vă rugăm să contactați
DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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