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Către toți părinții copiilor
din grădinițele Berlinului

–

05.05.2021
Informațiile părinților despre extinderea îngrijirii de urgență
Dragi părinți
Stimate doamnelor și domnilor
După prevederile ordonanței privind măsurile de protecție împotriva Infecții cu SARS-CoV-2 toate grădinițele și centrele de
îngrijire ale Berlinului tot mai sunt încă închise cu excepția unui program de urgență.
Din fericire în Berlin așa numita rată de incidență pe 7 zile scade, precum și numărul de Infecții la copiii din grădinițe se
micșorează. Această evoluție pozitivă favorizează pașii următori înspre deschiderea grădinițelor.

De aceea Senatul a hotărât în ședința din 04.05.2021 ca tuturor copiilor care au împlinit vârsta de 4 ani să aibă acces la
îngrijirea de urgență. O necesitate deosebită sau urgentă nu este necesară.

–

Înafară de aceasta Senatul verifică alți pași de deschidere pentru a putea oferi în curând tuturor familiilor și copiilor din
Berlin o îngrijire. Bineînțeles pentru aceasta este necesar ca în continuare o stabilitate corespunzător scădere a infecțiilor.
Pentru a asigura desfășurarea sigură a programului de urgență sprijinim grădinițele și copiii supravegheați acolo printre
altele cu oferte de vaccinare pentru lucrători, materiale pentru protecție, posibilități de testare și posibilitatea de
supraveghere în grupe mici, stabile.
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Pentru ca copiii în ciuda simptomelor ușoare de răceală să poată frecventa grădinița, există posibilitatea prezentarea unui
rezultat de testare negativ, respectiv o declarație personală corespunzătoare. Pentru dovedirea neexistenței unei Infecții cu
Corona ajunge prezentarea o singură dată a unei dovezi de testare negativă. O confirmare zilnică a rezultatului negativ,
corespunzător o repetare zilnică a testării nu este necesară.
Purtătorului i-am pus la dispoziție 500.000 de teste pentru copiii de grădiniță care se eliberează părinților. Vă rugăm să
atrageți atenția:|
- Efectuarea testului are loc de d-voastră singur și nu de personalul grădiniței.
- Aceste teste se vor elibera la nevoie pentru ca să le puteți uza în momentul în care va trebui să testați.

Atunci când vi s-a eliberat un test, vă rugăm neapărat să țineți cont de utilizarea acestuia arătată pe videoul Administrației
Senatului pentru Educație, Tineret și Familie, pentru a evita Greșelile de folosire. Acestea le găsiți pe site-ul
http://w.w.w.Berlin.de/sen/buf/corona/tests/#faq_1_7
In cazul în care sunt cunoscute boli cronice care deasemenea includ simptome asemănătoare răcelii, nu este nevoie de a
se repeta testarea numai din acest motiv. În tot cazul este necesară prezentarea unei atestări medicale care să confirme
boala prealabilă pentru a putea vizita grădinița în continuare.
În ultimele săptămâni am primit solicitări dese pentru testul salivei. Acestea nu sunt încă recunoscute de Institutul federal
pentru medicamente și produse medicinale, de aceea aceste teste nu au fost puse de către noi la dispoziția grădinițelor.

Dragi părinți
Noi realizăm că închiderea grădinițelor îngreunează deosebit familiile din Berlin, care împotriva extinderii supravegherii de
urgență totuși nu pot profita încă de o ofertă de supraveghere.
Vă asigurăm că Senatul va verifica noi pași pentru a înlocui cât mai repede închiderea grădinițelor Berlinului cu
supravegherea de urgență în favoarea unei oferte pentru toate famiile Berlinului și a copiilor lor.
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Șef secție familie și educație timpurie

