越子第２４９ 号
令和 2 年４月１４日

Aos Srs. Pais

越前市子ども福祉課長
(公印省略)

新型コロナウイルス感染防止のための対策について
～家庭保育の協力要請延長のお願い～

Sobre a prevenção da propagação do contágio pelo Novo Coronavírus

∼Pedido sobre a prorrogação do período da colaboração para
cuidar das crianças em casa∼
Dia 14 de abril a província de Fukui declarou estado de emergência próprio
devido à propagação do COVID-19.
Diante disso, viemos pedir novamente aos senhores pais que além da medida de
controle de vinda à creche em caso de febre e tosse, caso seja possível ficar com a
criança em casa(os avós, parentes, conhecidos e outros possa ficar com a criança em
casa) mesmo sem tais sintomas, pedimos que continuem colaborando para que
evitem frequentar a creche, ficando com suas crianças em casa.
Além disso, quando inevitavelmente frequente à creche, pedimos que colaborem
buscando a criança o quanto antes.
Pedimos a colaboração de todos os senhores para a prevenção da propagação do
COVID-19.
Período solicitado para a colaboração Do dia 01/04(qua)～30/05(sáb)
Juntamente, pedimos que quando a criança, ou familiares for infectado pelo
CVID-19, ou seja considerado pessoa de conta intenso com infectados, ou tenham se
consultado com o Centro de Saúde, pedimos que comunique imediatamente o Setor
do Bem-estar Infantil e a creche/instituição frequentada.

※No entanto, da perspectiva de impedir a propagação de infecções futuras,
poderá ocorrer de ser inevitável fecharmos a creche temporariamente e
pedimos a compreensão de todos.

Sobre a redução da taxa de assistência das crianças de ０～２anos
De acordo com a Lei 24 Clausula 2 da Lei de Apoio à Criança・Criação, a taxa de assistência
durante o período que foi solicitado a colaboração, os dias em que não for à creche esse será
descontado da taxa de assistência com o valor diário.
Para essa redução, não será necessário que os senhores solicitem.
No final de abril, o município confirmará na creche os dias em que sua criança não foi á creche e
assim, será realizado o cálculo diário da taxa de assistência. Sobre o valor da redução, estamos
programando a devolução a todos em maio. No entanto, pedimos a compreensão, pois devido o
procedimento de débito ser automático, esse mês de março será debitado o valor normal.

