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Інформаційний бюлетень COVID-19 

The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) оновив цей інформаційний бюлетень 
27 травня 2020 року. За потреби DCYF буде й надалі оновлювати цей документ. Для 
отримання додаткової інформації відвідайте вебсайт dcyf.wa.gov.  

Щоби зупинити поширення вірусу COVID-19, DCYF зачинив громадські приймальні у всіх 
наших будівлях і не проводить особисті зустрічі.  

 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 

 Сюди входять рукавички, маски, халати, бахіли та респіратори. 

 DCYF одержав ЗІЗ та надає їх установам, що працюють у режимі 24/7, і персоналу, 
який стикається з ризиком потенційного інфікування вірусом COVID-19. Ми знаємо, 
що потрібна більша кількість ЗІЗ, і ми намагаємося їх одержати. 

Програми підтримки сім'ї  

Відвідування на дому 

 У березні DCYF попросив постачальників послуг, які відвідують людей на дому, 
припинити особисті відвідування та запропонувати натомість контакт за 
допомогою відеозв’язку або телефоном. Віртуальні відвідування можуть тривати 
до 30 червня. Деякі постачальники послуг на дому, використовують для контакту 
відеозв’язок або інтернет-технології, а також телефон, електронну пошту чи 
текстові повідомлення. Частина постачальників послуг доставляє обладнання 
сім’ям і залишає його на безпечній відстані. 

 DCYF попросив припинити особисті відвідування до 30 червня в рамках програм, 
що фінансуються Home Visiting Service Account (HVSA).  

o Упродовж цього часу DCYF буде оплачувати всі рахунки з обґрунтованими 
витратами, навіть якщо не всі вимоги будуть виконані. 

Early Support for Infants and Toddlers (ESIT) 

 Постачальники послуг із лікувально-терапевтичного втручання в ранньому 
дитячому віці до 30 червня використовують для зв’язку телефонні та відеодзвінки, 
що дає змогу забезпечити безпечне продовження контактів між дітьми й 
провайдерами послуг.  

Добробут дітей 

Лінія підтримки 

 Безплатна гаряча лінія DCYF 1-866-363-4276 з питань жорсткого й недбалого 
поводження і далі працює цілодобово й без вихідних. 
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Відвідування 

 DCYF відновлює особисті відвідування, але під час пандемії COVID-19 відвідування 
можуть здійснюватися за допомогою комбінації віртуальних та очних відвідувань.  

 Задля забезпечення безпеки дітей DCYF продовжує проводити розслідування за 
повідомленнями про жорстке або недбале поводження за допомогою очних 
відвідувань.  

 DCYF звернувся до постачальників послуг із проханням дотримуватися 
рекомендацій щодо охорони здоров’я та протоколів Департаменту охорони 
здоров’я, щоби зробити відвідування максимально безпечними для всіх учасників.  

 

Ліцензування патронатного виховання 

 Для підтримання програм і сімей DCYF розробив екстрений механізм відмови від 
патронатного виховання й порядок вилучення із сім’ї. 

o Якщо під час COVID-19 особи, що здійснюють патронатне виховання, не 
можуть відповідати вимогам Адміністративного кодексу штату Вашингтон, 
їм необхідно зв’язатися зі своїм регіональним ліцензіаром, щоб обговорити 
наявні варіанти. 

o Зателефонуйте за номером 1-888-543-7414, щоби дізнатися, як стати 
патронатним вихователем. 

 DCYF звернувся до всіх постачальників послуг із проханням дотримуватися правил 
соціального дистанціювання відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я й 
розпорядження губернатора.  

 

Перевірки благонадійності 
DCYF вніс зміни в процедуру перевірки благонадійності для опіки та піклування над дітьми 
та програм раннього розвитку, щоби скоротити час розгляду звернень, безпечно усунути 
бар’єри й оцінити людей, які можуть забезпечити догляд за дітьми. 

Догляд за дітьми 

 Центри догляду за дітьми та дитячі будинки сімейного типу не мають розміщувати 
в одній кімнаті більш ніж 10 осіб, включно з дітьми та дорослими. Якщо в центрі 
є місце для роздільного розміщення декількох груп, то це можна зробити.  

 Працівники служб екстреного реагування та працівники критично важливої 
інфраструктури потребують послуг догляду за дітьми (медсестри, лікарі, 
правоохоронці, пожежники, парамедики та соціальні працівники). DCYF 
рекомендує постачальникам надавати послуги сім’ям, включеним у критичний 
список, і найбільш уразливим дітям відповідно до потреб спільноти. 

 DCYF пропонує підтримку постачальникам послуг по догляду за дітьми відповідно 
до CARES Act. Постачальники можуть подати заявку на отримання гранту до 30 
червня або до повного освоєння коштів за посиланням 
wacompass.force.com/PP_LoginPage.  
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Субсидія по догляду за дитиною 

 DCYF змінює правила здійснення діяльності, щоби упродовж цього часу сім’ї могли 
отримати доступ до послуг із догляду за дітьми.  

o Сім’ї мають раз у 12 місяців повторно підтверджувати право на отримання послуг 
із догляду, з урахуванням встановлених вимог на отримання такого права. Щоби 
сім’ї могли відповідати вимогам, DCYF робить правила більш гнучкими.  

o Сім’ям необхідно повторно подавати заявки, коли від них вимагається, і 
повідомляти про свої обставини й діяльність.  

o Ми рекомендуємо сім’ям повторно подавати заявки, щоби зберегти право 
на отримання послуг із догляду за дітьми, коли вони їм будуть потрібні. 

o DCYF скасовує доплати за квітень, травень і червень сім'ям, які одержують 
допомогу за програмою Working Connections Child Care. DCYF виплатить 
постачальникам послуг всю суму, включно з базовою ставкою та сумою 
доплати, яку заплатила б сім'я. 

 

Учасники Програми ранніх досягнень 

 Постачальники послуг, які беруть участь у Програмі ранніх досягнень, і надалі 
будуть одержувати нагороди за поліпшення якості й багаторівневі ставки 
відшкодування, прив’язані до їхніх платежів під час реєстрації в програмі. 
Губернатор Inslee скасував закони, пов'язані з термінами та вимогами Програми 
ранніх досягнень, що не вплине на виплати по програмі. 

Juvenile Rehabilitation (JR) 

 DCYF замінив особисті відвідування зустрічами за допомогою відеозв'язку. 

 Усі співробітники та постачальники, які відвідують установи, що працюють у режимі 
24/7, мають пройти попереднє обстеження на наявність симптомів COVID-19.  

 Перед тим, як зайти до будівлі JR, персонал, постачальників послуг та підрядників 
опитують, чи контактували вони з кимось, у кого є симптоми.  

 Увесь персонал, постояльці та підрядники мають мити руки під час входу в заклади. 

 Ми регулярно проводимо дезінфекцію приміщень, особливо зон із великим 
числом контактних поверхонь. 

 Усі постояльці мають негайно повідомляти персонал, у разі, якщо їм стало погано. 

 Якщо хтось почуває себе погано, персонал негайно звернеться до лікаря та 
повідомить сім'ю.  

Контактна інформація 

Будь ласка, увійдіть до розділу нашої контактної інформації на вебсайті DCYF або 
зверніться за електронною адресою dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov у разі виникнення питань. 

Якщо ви хочете отримати копію цього документа в альтернативному форматі чи іншою мовою, будь ласка, 
зв'яжіться з DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov). 
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