
 

 
PORTUGUESE (Português) – PG 

Ficha Técnica Ação COVID-19 

The Department of Children, Youth, and Families (DCYF - Departamento da Crianças, Jovens 
e Famílias) atualizou esta Ficha Técnica em 27/05/2020. O DCYF continuará atualizando este 
documento conforme necessário. Para mais informações visite dcyf.wa.gov.  

Para impedir a propagação do vírus COVID-19, o DCYF fechou as repartições públicas em todos 
os nossos edifícios e não está fazendo qualquer atendimento pessoal.  

 
Personal Protective Equipment (PPE) (Equipamento de Proteção Individual) (EPI) 

• Isso inclui luvas, máscaras, uniformes, botas e máscaras faciais. 

• O DCYF recebeu os EPIs e estão disponíveis 24 horas por dia para todas as instalações e 
funcionários que estiverem expostos ao vírus COVID-19. Sabemos que são necessários 
mais EPIs e estamos tentando conseguir mais. 

Programas de Apoio à Família  

Visita domiciliar 

• Em março, o DCYF solicitou que os prestadores de visitas domiciliares interrompessem 
as visitas pessoais e, em vez disso, oferecessem visitas por vídeo ou telefone. As visitas 
virtuais podem continuar até 30 de junho. Alguns prestadores de visitas domiciliares 
fazem as visitas por vídeo ou pela internet, além de telefone, e-mail ou texto. Alguns 
desses prestadores entregam equipamentos para as famílias a uma distância segura. 

• O DCYF solicitou que os programas financiados pela Home Visiting Service Account 
(HVSA) interrompessem as visitas pessoais até 30 de junho.  

o Durante esse período, o DCYF pagará todas as despesas com custos validados, 
mesmo que nem todos os requisitos tenham sido atendidos. 

Early Support for Infants and Toddlers (ESIT - Suporte Inicial a Bebês e Crianças Pequenas) 

• Os prestadores de suporte inicial usarão chamadas telefônicas e de vídeo até 30 de 
junho, para que as visitas de prestadores a crianças possam continuar em segurança.  

Bem-estar infantil 

Linha de recepção 

• O DCYF continua a operar sua linha direta gratuita 1-866-363-4276 para abuso e 
negligência 24 horas por dia. 

 
Visitas 

• O DCYF está retomando as visitas pessoais, mas as visitas ainda podem ser feitas por meio 
de uma combinação de visitas virtuais e pessoais durante a pandemia da COVID-19.  
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• Para garantir a segurança das crianças, o DCYF continua a investigar os casos de abuso 
infantil ou negligência pessoal.  

• O DCYF solicitou aos prestadores que seguissem as orientações e protocolos de saúde 
do DOH para tornar as visitas o mais seguras possível para todos os participantes.  

 
Licenças para Acolhimento Familiar 

• O DCYF criou uma emergência para renúncia de acolhimento familiar e processo de 
exceção para apoiar programas e famílias. 

o Se não puderem atender aos requisitos do Código Administrativo de Washington 
durante a COVID-19, os prestadores de acolhimento familiar precisarão entrar 
em contato com o licenciante regional para discutir as opções disponíveis. 

o Ligue para 1-888-543-7414 para saber como se tornarem pais adotivos. 

• O DCYF solicitou a todos os prestadores a manterem distanciamento social, conforme 
descrito no DOH e na Diretriz do Governador.  

 
Verificação de antecedentes 
O DCYF fez alterações nas verificações de antecedentes para os programas de bem-estar 
infantil e de aprendizagem inicial para reduzir os tempos de resposta, remover barreiras 
com segurança e avaliar as pessoas que possam prestar assistência às crianças. 

Cuidados Infantis 

• Os centros de cuidados infantise casas de acolhimento familiares não devem ter mais de 
10 pessoas por ambiente, incluindo crianças e adultos. Se um centro tiver espaço para 
separar mais de um grupo, deverá fazê-lo.  

• Socorristas e trabalhadores essenciais necessários para assistência infantil (enfermeiros, 
médicos, policiais, bombeiros, paramédicos e assistentes sociais). O DCYF recomenda 
que os prestadores atendam às famílias da lista principal e das crianças mais 
vulneráveis, com base nas necessidades da comunidade. 

• O DCYF oferece apoio aos prestadores de cuidados infantis de acordo com a CARES Act. 
Os prestadores podem solicitar financiamento em wacompass.force.com/PP_LoginPage 
até 30 de junho ou até que financiamento de recursos esteja esgotado.  
 

Subsídio de Cuidados Infantis 

• O DCYF alterou as regras das atividades para que as famílias tenham acesso aos 
cuidados infantis durante esse período.  

o As famílias precisam autorizar novamente para o atendimento a cada 12 meses e 
existem pré-requisitos para a elegibilidade. O DCYF flexibilizou as regras para que 
as famílias continuem tendo direito.  

o As famílias devem se inscrever novamente quando requisitado e relatar suas 
circunstâncias e atividades.  
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o Incentivamos às famílias a se inscreverem novamente para se manterem 
elegíveis, para que possam acessar os cuidados infantis quando necessário. 

o Para famílias que recebem assistência da Working Connections Child Care, o 
DCYF dispensa as coparticipações de abril, maio e junho. O DCYF paga aos 
prestadores o valor total, incluindo a taxa básica e o valor da coparticipação 
que a família teria pago. 

 
Early Achievers Participants (Participantes de Aprendizado Inicial) 

• Os prestadores que trabalham com os participantes de aprendizado inicial continuarão 
recebendo prêmios de melhoria de qualidade e taxas de reembolso diferenciadas 
associadas ao pagamento da inscrição. O Governador Inslee renunciou às leis 
relacionadas aos cronogramas e aos requisitos dos aprendizes iniciantes, que não 
afetarão o pagamento destes. 

Juvenile Rehabilitation (JR) (Reabilitação Juvenil)  

• O DCYF substituiu as visitas pessoais por visitas por vídeo. 

• Todos os funcionários e prestadores que entram nas instalações 24 por dia devem ser 
pré-examinados para sintomas da COVID-19.  

• Antes de entrar em um prédio da JR, serão questionados os funcionários, fornecedores 
e prestadores de serviços quanto a se tiveram contato com pessoas apresentando 
sintomas.  

• Todos os funcionários, residentes e contratados devem lavar as mãos ao entrar nas 
instalações. 

• Rotineiramente desinfetamos as instalações, especialmente áreas de muito contato. 

• Todos os residentes devem informar a equipe imediatamente se não estiverem se 
sentindo bem. 

• Caso alguém estiver se sentindo mal, a equipe entrará em contato imediatamente com 
um médico e notificará a família.  

Contato 

Visite nossas informações de contato no site do DCYF ou entre em contato com  
dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov para qualquer dúvida. 

Se você quiser cópias deste documento em um formato ou idioma diferente, entre em contato com as  
DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov). 
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