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Informacje dla rodziców dotyczące rozszerzenia dostępu do opieki w nagłych 
wypadkach – opieki awaryjnej – w przedszkolach.  

Drodzy rodzice, szanowni Państwo, 
 

zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie środków zaradczych w odniesieniu do 

SARS-CoV-2 berlińskie placówki dziennej opieki nad dziećmi i świetlice są nadal zamknięte 

z wyjątkiem opieki awaryjnej. 

 

Na szczęście w Berlinie spada tak zwany 7-dniowy stan zachorowalności, a 

zachorowalność na infekcje w ośrodkach opieki dziennej, w tym wśród dzieci, stale się 

zmniejsza. Ta pozytywna zmiana umożliwia obecnie podjęcie dalszych kroków w celu 

otwarcia placówek opieki dziennej. 

 

W związku z powyższym Senat na posiedzeniu w dniu 04.05.2021 r. podjął decyzję, że od 

dnia 10.05.2021 r. wszystkie dzieci, które ukończyły czwarty rok życia, powinny mieć 

zapewniony dostęp do opieki awaryjnej. Szczególna i pilna potrzeba opieki nie jest tu 

warunkiem koniecznym. 

Ponadto Senat analizuje dalsze kroki zmierzające do otwarcia placówek, aby w 

najbliższej przyszłości móc ponownie zaoferować opiekę dzienną wszystkim berlińskim 

rodzinom i ich dzieciom. Warunkiem wstępnym jest i pozostaje utrzymanie stabilnej lub 

malejącej częstości występowania infekcji.   

Aby stworzyć odpowiednie warunki dla bezpiecznego działania w sytuacjach kryzysowych, 

wspieramy placówki i dzieci w nich przebywające, zapewniając m.in. oferty szczepień dla 
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pracowników, środki ochronne, możliwości testowania oraz oferty opieki w małych, 

stabilnych grupach. 

Aby dzieci mogły uczęszczać do przedszkola mimo lekkich objawów przeziębienia, istnieje 

możliwość przedstawienia negatywnego wyniku testu lub odpowiedniego oświadczenia 

własnego. Aby udowodnić brak zakażenia wirusem Corona, wystarczy raz przedstawić 

negatywny wynik testu. Nie jest wymagane codzienne potwierdzanie negatywnego 

wyniku testu ani codzienne powtarzanie testów. 

 

Podmiotom operującym placówkami przekazaliśmy w sumie 500.000 autotestów dla 

dzieci w wieku przedszkolnym, które będą rozdawane rodzicom. Proszę zwrócić uwagę: 

- testy  przeprowadzane są przez rodziców, a nie przez pracowników przedszkoli,    

- testy te będą rozdawane rodzicom, tak aby mogli  Państwo przetestować swoje dziecko 

w razie potrzeby.   

 

Po otrzymaniu przez Państwa testu, gorąco polecamy obejrzeć film szkoleniowy 

Senackiego Departamentu Edukacji, Młodzieży i Rodziny (Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend, Familie) na temat tego, jak korzystać z testu, aby uniknąć błędów w wynikach. 

Filmik znajdziecie Państwo pod następującym linkiem: 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#faq_1_7  

 

Jeśli u dziecka występują choroby przewlekłe, które obejmują również objawy 

przeziębienia/choroby, powtarzanie testów z tylko tego powodu nie jest konieczne. 

Jednakże, aby dziecko mogło uczęszczać do przedszkola, należy przedstawić 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające istniejącą wcześniej chorobę.   

W ostatnich tygodniach regularnie otrzymujemy również prośby o tak zwane autotesty ze 

śliny (Speichel-Selbstests). Nie zostały one jeszcze zatwierdzone przez Federalny Instytut 

ds. Leków i Urządzeń Medycznych, dlatego też nie udostępniliśmy odpowiednich testów 

placówkom opieki dziennej.   

 

Drodzy Rodzice, zdajemy sobie sprawę, że zamknięcie placówek opieki dziennej stanowi 

duże obciążenie, szczególnie dla tych rodzin berlińskich, które mimo szerokiej oferty 

opieki awaryjnej nie mają do tej pory możliwości skorzystania z powyższych usług 

opiekuńczych nad dziećmi. 

Możemy Państwa zapewnić, że Senat bada dalsze kroki w celu jak najszybszego 

zastąpienia istniejącego kryzysowego systemu działania przedszkoli na rzecz oferty dla 

wszystkich berlińskich rodzin i ich dzieci. 

 
Z wyrazami szacunku 
Z polecenia 
Holger Schulze 
Kierownik działu ds. 
rodziny i edukacji przedszkolnej
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