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În atenția tuturor părinților care au copii
înscriși la grădinițele din Berlin

29.03.2021

Informații pentru părinți cu privire la serviciile de îngrijire a copiilor, începând cu data de 29
martie 2021
(cu informații suplimentare de pe data de 31.03.2021)

Dragi părinți, stimate doamne și stimați domni,
în ciuda măsurilor variate care s-au luat pentru asigurarea unor servicii de îngrijire sigure și stabile,
asistăm la răspândirea infecției și în cadrul centrelor de zi pentru copii din Berlin, astfel încât
numărul grădinițelor care sunt complet sau parțial închise crește continuu. În același timp, și
numărul de copii infectați crește în Berlin. Prin urmare, vă rugăm în continuare, să solicitați
întotdeauna îngrijire pentru copii numai în cazurile absolut necesare și să vă consultați în această
privință în mod regulat cu grădinița dumneavoastră.
În plus, sunt valabile următoarele:

Adresa centrală de email (și pentru documente cu semnătură electronică): post@senbjf.berlin.de
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● Serviciile uzuale rămân în continuare restricționate. Îngrijirea copiilor trebuie să se
realizeze în cadrul unor grupe fixe, atât timp cât acest lucru este posibil. Dacă acest lucru nu
este posibil din motive organizatorice sau legate de personal, poate să se ajungă la
restrângerea capacității de îngrijire a copiilor.
● Copiii care au simptome de răceala nu vor fi luați în îngrijire. Aceasta este o măsură
temporară de precauție ca urmare a creșterii numărului de copii de grădiniță, care au fost
infectați cu Corona. Acest lucru se aplică și copiilor cu tuse și cărora le curge nasul, fără
febră. În cazul simptomelor de răceală care au fost deja clarificate de un medic, de exemplu
reacții alergice precum rinita alergică sau altele asemănătoare, desigur că, copilul
dumneavoastră are voie să frecventeze în continuare grădinița.
● O altă alternativă este ca dumneavoastră să vă testați copilul acasă cu un test rapid/efectuat
în condiții de autotestare și să prezentați grădiniței o declarație pe proprie răspundere cu
privire la rezultatul negativ al testului. Autotestarea poate fi făcută și la fața locului de către
părinți, atât timp cât acest lucru este posibil din punct de vedere organizatoric. Se
preconizează că, începând cu jumătatea lunii aprilie, vor fi puse la dispoziția grădinițelor
teste efectuate în condiții de autotestare destinate copiilor.
● În ceea ce privește testul, aveți de asemenea posibilitatea să vă adresați unui medic
pediatru. Deoarece nu toate cabinetele medicale efectuează astfel de teste și nu emit un
certificat, vă recomandăm insistent să luați contact în prealabil cu cabinetul medical.
● După pauză, copilul dumneavoastră poate să frecventeze grădinița din nou dacă nu mai
prezintă simptome. Nu aveți nevoie de o adeverință medicală sau de un nou test.
● Purtarea unei măști medicale de către personalul pedagogic este încurajată de acum
înainte și la contactul direct cu copiii. În cazul contactului dintre adulți este obligatorie
purtarea unui măști medicale. Excepții de la purtarea măștilor medicale sunt posibile numai
prin prezentarea unui certificat medical.
Programul de vaccinare a personalului grădinițelor și aprovizionarea continuă cu teste rapide au
contribuit semnificativ la stabilizarea serviciilor de îngrijire pentru copii. Cu toate acestea, deoarece
în momentul de față și copii mici se infectează în mod sporit, sunt foarte importante următoarele:
reducerea contactelor și posibilitatea urmăririi lor. De aceea, vă rugăm în continuare să luați acest
aspect în considerare și în sfera dumneavoastră privată.
Pentru întrebări aveți la dispoziție linia telefonică pentru părinți din cadrul Administrației
Senatului pentru Educație, Tineret și Familie. Aceasta poate fi apelată la numărul 030 - 90227
6600 în cursul tuturor zilelor lucrătoare de la 9:00 până la 13:00 (exceptând data de 1.4.2021).
Cu stimă,
la solicitarea lui
Holger Schultze,
Șef al departamentului
Familie și Educație Timpurie

