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Informacje dla rodziców dotyczące warunków opieki nad dziećmi, 
obowiązujących od 29 marca 2021 

 

 
Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo, 

29.03.2021 

 

Pomimo różnorodnych działań mających na celu zapewnienie stabilnej i bezpiecznej opieki nad dziećmi, 
w berlińskich placówkach opieki dziennej wciąż wzrasta liczba zakażeń, co prowadzi do częściowego lub 
całkowitego zamknięcia coraz większej liczby przedszkoli. W tym samym czasie w Berlinie wzrasta 
również liczba zakażonych dzieci. W związku z tym nadal prosimy o korzystanie z opieki nad dziećmi tylko 
w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne, i o regularne konsultowanie się w tej sprawie ze 
swoim przedszkolem.  
 
Ponadto obowiązują następujące zasady: 

 
 
 
 
 
 Centralna skrzynka pocztowa (również  dla dokumentów z podpisem elektronicznym): post@senbjf.berlin.de
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 Placówki dalej będą działać w ograniczonym trybie. Opieka nad dziećmi musi przebiegać w 
możliwie jak najbardziej stabilnych grupach. Jeśli nie jest to możliwe ze względów 
organizacyjnych lub kadrowych, zakres opieki może zostać ograniczony. 

 

 Dzieci z objawami przeziębienia nie będą miały zapewnionej opieki. Dotyczy to również dzieci 
z kaszlem lub katarem bez gorączki. Alternatywnie można przedstawić negatywny wynik 
aktualnego szybkiego /samodzielnie wykonanego testu. Wykonanie i aktualność testu muszą 
być potwierdzone oświadczeniem własnym lub zaświadczeniem z ośrodka testowego. Szybki 
test można wykonać we wszystkich berlińskich centrach testowych.  Proszę spróbować ocenić 
z wyprzedzeniem, czy Państwa dziecko będzie testowane przez obcą osobę. Test do 
samodzielnego wykonania może być przeprowadzony również na miejscu przez rodziców, o ile 
jest to możliwe organizacyjnie. Przewiduje się, że testy do samodzielnego wykonania dla 
dzieci zostaną udostępnione przedszkolom od połowy kwietnia. 

 

 Obecnie dopuszcza się, aby pracownicy pedagogiczni nosili maski medyczne również w 
bezpośrednim kontakcie z dziećmi. W przypadku kontaktu między dorosłymi noszenie maski 
medycznej jest obowiązkowe. Wyłączenie z obowiązku noszenia masek medycznych jest 
możliwe tylko po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. 

 
Oferta szczepień dla personelu przedszkoli i nieprzerwane udostępnianie szybkich testów w 
znacznym stopniu przyczyniły się do ustabilizowania działalności placówek opieki nad dziećmi. 
Jednak z uwagi na to, że obecnie coraz częściej zakażeniu ulegają małe dzieci, bardzo ważne jest 
ograniczenie liczby kontaktów i ich monitorowanie. Apelujemy zatem do Państwa, abyście mieli 
to na uwadze również w swoim prywatnym otoczeniu. 

 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, mogą Państwo skorzystać z infolinii dla rodziców 

uruchomionej przez Administrację Senatu do spraw Edukacji, Młodzieży i Rodziny. Infolinia 

jest dostępna pod numerem 030 - 90227 6600 w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 

13.00 (za wyjątkiem 1.4.2021). 

 

 
Z poważaniem, 

z polecenia 

Holger Schulze 

Kierownik Oddziału 

Rodzina i Wczesna Edukacja Dzieci 


