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Дневните детски центрове и детски градини в Берлин започнаха успешно новата 2021/2022 

година. Всички деца могат да бъдат обгрижвани при редовна дейност благодарение на 

ниската инфекциозна заболеваемост.  

За тази ниска инфекциозност допринасят определено нарастващият брой ваксинации, 

стратегията за тестване в Берлин, доказаните и практикуваните хигиенни правила, като 

проветряване и носене на маски при контакт с възрастни, както и правилата за провеждане 

на родителски срещи, празници и тържества. 

Гореспоменатите правила продължават да бъдат от голямо значение, особено с оглед на 

предстоящия есенен и зимен сезон. В този контекст разширяваме и възможностите за 

тестване на Вашите деца.  

 

Разширяване на стратегията за тестване в Берлин  

Провинцията на Берлин ще Ви предостави бързи PoC (Point-of-Care) антигенни тестове чрез 

детските дневни центрове за редовно доброволно тестване на детето Ви. От средата на 

септември ще можете да получите бързи антигенни тестове чрез Вашата детска градина за 

тестване на детето Ви два пъти седмично, първоначално за периода до края на октомври 

2021 г. 

Тези разширени възможности допълват предишната разпоредба за тестване при 

конкретни случаи например при деца със симптоми, при деца, завръщащи се от пътуване 

в чужбина или в случай на потвърден случай в детската градина.  

Молим Ви да се възползвате от тези възможности постоянно и редовно и по този начин да 

допринесете за безопасното функциониране на детската градина.  
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Успоредно с тази мярка се развива и пилотният проект за използване на PCR-тестове-

близалки. Освен това детските градини ще получат допълнителни антигенни тестове за 

редовно тестване на персонала.  

 

Карантина за близки контактни лица 

С Петата наредба за изменение на Третия регламент относно мерките за овладяване на 

SARS-CoV-2 инфекциите (SARS-CoV-2 InfSchVO) Сенатът поясни, че карантината за близки 

контактни лица на положително тествани деца не е загубила значението си и допринася за 

защита на обкръжението.  

Но поради преобладаващата инфекция най-вече в първата фаза на заразяване, Сенатът 

намали карантинния период или т.нар. период на сегрегация от 14 на 5 дни. Това 

означава, че карантината на близко контактно лице с отрицателен резултат от PoC-антиген 

или PCR-тест приключва най-рано на шестия ден след началото ѝ. По този начин се цели 

максимално да се намали натоварването на берлинските семейства, предизвикано от 

разпоредбите за карантина. Решението за това кой е контактно лице от първа степен 

продължава да се взема в тясно съгласуване между детската градина и съответния 

компетентен отдел по обществено здраве. 

 

Корона Тайм аут за семейства - облекчаване на семейния отпуск 

Бихме искали също така да Ви информираме, че от 1 октомври 2021 г. до 31 декември 2022 

г. Федералното министерство за семейството ще финансира семейни почивки в семейни 

центрове за отдих с нестопанска цел в рамките на федералната програма "Наваксване след 

Корона за деца и младежи". Програмата е специално насочена към семейства, получаващи 

трансферни плащания (с ниски доходи), и семейства с деца или членове на семейството с 

увреждания. Семействата, които отговарят на условията, могат да резервират семейна 

почивка на намалена цена в общественополезни центрове за семеен отдих и други 

подходящи за семейството места за отдих в цяла Германия и да заплатят само около 10 % 

от обичайните разходи за настаняване и храна.  

Информация можете да намерите основно на този уебсайт: 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/corona-auszeit-fuer-familien 

 
С уважение, 

  

от името на 

Холгер Шулце 

 

Ръководител на отдел V 

Семейно и ранно детско образование 
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