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Informațiile părinților pentru începutului noului an de grădiniță 

 

 
Dragi părinți 
Stimate doamnelor și domnilor 

 
Anul 2021/2022 începe în grădinițele Berlinului sub regim normal. Ne bucurăm nespus, că este posibil acest pas în direcția 

normalității și că toți copiii pot fi din nou supravegheați fără anumite îngrădiri.  

 
Situația infecțiilor în grădinițe se află la un nivel foarte scăzut. Pentru ca acesta să se mențină, landul Berlin continuă 

strategia sa de testare și campania de vaccinare în următoarele săptămâni și luni. 

 
Campania de vaccinare primește prin aceasta o importanță mărită. Datorită faptului că copiii mici nu se prevede că se vor 

putea vaccina, sunt în mod special dependenți de persoanele din jurul lor, adică părinții, bunicii și educatorii/educatoarele 

dacă acestea se vaccinează. 

 
Aici apelăm la D- voastră: 

 
Ajutați la protecția D-voastră și a altora, în special a copiilor mici. 

Vaccinați-vă! 

 
În acest fel aduceți un aport important la posibilitatea desfășurării normale a activității  grădiniței și astfel să se evite 

următoarele închideri ale grădinițelor. 

 
În acest context landul Berlin pune la dispoziția grădinițelor la începutul anului de grădiniță încă 500.000 de teste antigene 

pentru testarea ocazională a copiilor, pe care le puteți folosi de exemplu la testarea copiilor D-voastră. Nu există obligația 

folosirii testelor. Înafară de aceasta grădinițele primesc alte teste antigene pentru testarea regulată a personalului. 
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Înafara vaccinării și a testării, măsurile cunoscute și apreciate ca și purtarea măștilor, respectarea distanței sau respectarea 

regulilor de igienă își păstrează marea însemnătate.  

 

 
Cei care s-au întors din călătorii 

 
Dacă a-ți petrecut concediul în străinătate, sunt valabile anumite obligații în legătură cu întoarcerea în Germania. 
Acestea diferă în funcție de locul călătoriei. Se face diferența între regiuni cu variante de virus, regiuni cu pericol ridicați alte 

feluri de regiuni. Clasificarea respectivă a regiunilor se modifică zilnic. Aceasta o găsiți la: 

 
http://www.rki.de/DE/Content/Inf/AZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
Deciziile ordonanței de intrare în țară datorită virusului Coronei sunt rezumate în următoarele. 

 

 Obligația dovezii 

( persoane peste 12 ani ) 

 
§ 5 Intrarea în țară Corona V 

Obligația carantinei ( special ) 

 
§ 4 Intrarea în țară Corona V 

Regiue cu 

variantă de virus 

La intrare respectiv înainte de plecare: 

Test PCR negativ ( max. 72 h ) 

sau test antigen ( max. 24 h) 

14 zile 

 
( Aici: interzicerea plecării conform § 10 Intrarea în țară Corona V ) 

Zonă de risc 

ridicat 

La intrare respectiv înainte de plecare: 

dovadă de vaccinare sau de vindecare 

sau test PCR negativ ( MAX. 72 h ) sau test antigen ( max. 48 

h) 

10 zile 

 
reducere din ziua 1 cu dovadă vaccinare/vindecare sau din ziua 5 cu 

test negativ; pentru copii sub 12 ani cu sfârșit automat după ziua 5 

Alte regiuni La intrare respectiv plecare zbor: dovadă vaccinare sau 

vindecare sau test PCR negativ ( max. 72 h ) sau test PCR 

( max. 48 h ) 

 

Sursă Ministerul de Interne, de Construcții și Patrie, Ministerul Federal al Sănătății 

 

 

 
O descriere mai detaliată ale regulilor de intrare în țară pentru Coronagăsiți aici: 

 
http://www.bundesgesundheitsministetium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Corona-

Einreiseregeln_August_2021_Update.PDF 

 

 

 
Copiii sub doisprezece ani nu trebuie să prezinte un test la intrarea în țară. Aceleași este valabil și pentru prima zi de vizitare a 

grădiniței după întoarcere. 

 
Independent de aceasta sunt valabile regulile de carantină conform § 4 Ordinul de intrare în țară virusul Corona dar din 

principiu pentru toți cei care se întorc din călătorii, deci și pentru copiii de grădiniță. 

 
La intrare dintr-o regiune cu o variantă este deci și pentru aceștia o reducere de exemplu prin testare imposibilă. La 

întoarcerea dintr-o țară cu un risc ridicat se scurtează carantina în contrariu automat până la cinci zile pentru copiii sub 

doisprezece ani. Prezentarea unui test negativ sau o dovadă asupra unei îmbolnăviri prealabile cu Covid-19 nu este nevoie-

nici la grădiniță. 

 
Copiii cu un risc deosebit în privința CoVID-ului19 

 

http://www.bundesgesundheitsministetium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Corona-Einreiseregeln_August_2021_Update.PDF
http://www.bundesgesundheitsministetium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Corona-Einreiseregeln_August_2021_Update.PDF
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Dacă copilul D-voastră din cauza unui risc individual de a avea o manifestare grea în cazul îmbolnăvirii cu Corona sau din 

cauza unei persoane apropiate cu acest risc nu poate frecventa grădinița, există până la sfârșitul anului 2021 posibilitatea, 

cu acordul purtătorului landului Berlin 
mijloace financiare suplimentare pentru grădiniță, respectiv pentru continuarea sigură și stabilă a  îngrijiriii. Astfel se va 

acorda posibilitatea tuturor copiilor în condițiile pandemiei de a participa la programul de îngrijire. 
La nevoie întrebați grădinița! 

 

 
Hot-line pentru părinți 

 
Pentru sprijinirea pornirii în anul de grădiniță 2021/2022 direcția grădiniței vă stă din nou la dispoziție începând din 

09.08.2021 până la 31.08.2021 prin hot-line. Puteți suna în zilele lucrătoare de la orele 9 - 13 la numărul ( 030 ) 90227- 

6600. 

 

 

 
În încheiere vă dorim un rest de vară plăcut și nouă tuturor o pornire cu succes în noul an de grădiniță. 

 

 
Cu multă stimă 

 

 
În numele 
Holger Schulze 

 
Șef al secție V 
Familie și educație timpurie 

 

 

 

 


