Abordagem para reabertura do
Departamento de educação e cuidado infantil de
Massachusetts
Formulário de declaração

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO
Este formulário de declaração aplica-se a todos os programas de Grupo e idade escolar e Creche familiar1 e deve
ser preenchido antes da reabertura sob a Abordagem para reabertura dos programas de atendimento
infantil e juvenil de Massachusetts: Requisitos mínimos de saúde e segurança.
O formulário de declaração deve ser assinado pelo titular da licença do programa de creche. O titular da licença
deve preencher o formulário de declaração e enviar com a sua assinatura para ser elegível a receber aprovação
provisória para reabertura.
Leia atentamente cada declaração. Marque a caixa à esquerda para confirmar que você concorda em cumprir
os requisitos e condições descritos em cada declaração abaixo. Você está concordando com o seguinte em
consideração à concessão de aprovação pelo EEC para reabertura de seu programa sob os seguintes termos:

☐

Concordo em cumprir todos os requisitos mínimos de saúde e segurança, incluindo outras políticas, normas
e requisitos do EEC aplicáveis ao tipo do meu programa.

☐

Concordo que qualquer funcionário do EEC pode, a qualquer momento razoável, visitar e inspecionar meu
programa a fim de investigar qualquer alegação de queixa ou para determinar se meu programa está sendo
operado em conformidade com todos os Requisitos mínimos de saúde e segurança ou quaisquer outras
políticas, normas ou requisitos do EEC. Concordo em disponibilizar qualquer informação solicitada pelo
departamento para determinar a conformidade.

☐

Toda a equipe que trabalha com crianças deve realizar o Treinamento em saúde e segurança do EEC: Guia
para reabertura dos programas de atendimento infantil e juvenil por meio do Sistema de gestão de
aprendizado do EEC antes da reabertura.

☐

Todos os administradores e equipe que trabalham em meu programa atenderam às qualificações do
educador exigidas para a capacidade e tamanhos máximos de grupo do meu programa.

1

Os programas financiados isentos de licença e os programas de Creche informal não precisam preencher esta declaração.
Todos os programas residenciais e de colocação não precisam preencher esta declaração.
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☐

Relatei ao EEC todas as mudanças na equipe, membros do domicilio e pessoas regularmente nas
instalações, e qualquer outra mudança que possa afetar as Verificações de registros de antecedentes
necessárias.

☐

Pelo menos um membro da equipe com certificação para reanimação cardiorrespiratória e primeiros
socorros com idade atual apropriada estará presente nas instalações em todos os momentos quando crianças
estiverem presentes.

☐

O meu programa tem pessoal adequado para cumprir e implementar os Requisitos de pessoal e operações
incluídos na Seção 2 dos Requisitos mínimos de saúde e segurança. Os programas FCC que estavam em
boas condições antes do fechamento de emergência não precisam mudar seu plano de pessoal de acordo
com o Guia adicional para creche familiar.

☐

O meu programa cumprirá e implementará as relações de número de funcionários por criança e os
tamanhos máximos de grupo exigidos incluídos na Seção 3 dos Requisitos mínimos de saúde e segurança.
Os programas FCC que estavam em boas condições antes do fechamento de emergência não precisam
mudar sua capacidade máxima e relações de acordo com o Guia adicional para creche familiar.

☐

O meu programa tem a área e pessoal para cumprir todos os requisitos relacionados ao isolamento e
dispensa de crianças e funcionários doentes ou sintomáticos. Os programas FCC que não têm uma área de
isolamento separada podem declarar ter um plano em vigor para atender às necessidades de saúde e
segurança caso uma criança que frequenta o programa, ou outra pessoa nas instalações do domicílio da
creche familiar, fique doente ou sintomático.

☐

O meu programa manterá suprimentos, recursos e instalações para incentivar práticas frequentes de higiene
das mãos e para implementar todos os protocolos de saúde e segurança com relação à triagem,
monitoramento, higiene das mãos, limpeza, higienização e desinfecção.

☐

O meu programa cumprirá qualquer visita virtual exigida como parte do processo de renovação,
licenciamento de um novo espaço ou outra visita de monitoramento, conforme necessário. Concordo que o
EEC pode tirar fotografias do espaço da creche, se necessário, para oferecer feedback individualizado e
assistência técnica.

☐

Depois de receber minha aprovação provisória, meu programa afixará a carta de aprovação provisória ao
lado de minha licença e visível para os pais e equipe.

☐

Depois de receber minha aprovação final, meu programa afixará a carta de aprovação final ao lado de
minha licença e visível para os pais e equipe.

☐

Caso o meu programa não consiga cumprir qualquer dos Requisitos mínimos de saúde e segurança,
notificarei o licenciador do EEC imediatamente.

☐

Entendo que não conseguir cumprir os Requisitos mínimos de saúde e segurança aplicáveis ou qualquer
outra política, norma ou requisito do EEC pode resultar em um relatório de visita por escrito e as
descobertas poderão ser compartilhadas pelo site de educação do consumidor do ECC. Entendo ainda que
os resultados do relatório de visita por escrito podem ser compartilhados com a Unidade jurídica do EEC
para possível ação adicional, caso seja considerada pertinente pelo EEC.
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☐

Entendo que fornecer informações falsas e enganosas ao EEC ou a qualquer de seus funcionários, pode
fazer com que o EEC, a seu critério, tome uma possível ação legal contra a minha aprovação para operação.

☐

Entendo que o EEC está comprometido a trabalhar comigo/meu programa para assegurar que a segurança
das crianças não seja prejudicada. Também entendo que o EEC fornecerá assistência técnica e orientação
para mim/meu programa e que só tomaria medidas adicionais quando o EEC determinasse que tal
assistência e orientação não conseguiu assegurar a segurança das crianças. Entendo ainda que ao assinar
abaixo, eu confirmo que estou devidamente autorizado a agir como o agente oficial do programa
identificado acima e que eu aceito a validade de cada declaração acima. Entendo ainda que qualquer
violação das disposições deste formulário de declaração ou dos protocolos detalhados no Plano de
reabertura enviado pelo meu programa pode resultar no possível fechamento imediato do meu programa ou
outra ação considerada necessária, a seu critério, pelo EEC dependendo da natureza, gravidade e frequência
de tal(is) violação(ões).
Esta declaração permanecerá em vigor até a expiração da Ordem Nº 36 para COVID-19, a ordem executiva
do governador de Preparação para reabertura de prestadores de cuidado infantil, a menos que seja
substituída por qualquer declaração subsequente, se o EEC desenvolver novos requisitos, restabelecer seus
regulamentos ou promulgar novos regulamentos.

Assinado sob as penas de perjúrio.
Assinatura: __________________________________________

Data: _________________________

Cargo:

ACEITO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CUIDADO INFANTIL DE MASSACHUSETTS

Assinatura:

Data:

Cargo:
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