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Do wszystkich rodziców, których dzieci
uczęszczają do przedszkoli Berlina

07.09.2021

Informacja dla rodziców, dotycząca rozpoczęcia nowego roku szkolnego w przedszkolach

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,
berlińskie placówki opieki dziennej nad dziećmi с z powodzeniem rozpoczęły nowy rok
opieki dziennej 2021/2022. Wskutek pozostania infekcji na niskim poziomie, wszystkie
dzieci mają możliwość być pod opieką przedszkola w trybie regularnym.
Rosnąca liczba wykonanych szczepień, berlińska strategia testowania oraz przestrzeganie
zasad higieny, w tym wietrzenie pomieszczeń i noszenie maseczek przez osoby dorosłe
podczas kontaktu oraz zasady zorganizowania spotkań z rodzicami, przyjęć i uroczystości,
przyczyniły się do tego niskiego wskaźnika infekcji.
Wymienione zasady są nadal bardzo ważne, zwłaszcza w perspektywie nadchodzących
jesieni i zimy. W związku z tym poszerzamy możliwości testowania Państwa dzieci:

Rozbudowa berlińskiej strategii testowania
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Kraj związkowy Berlin za pośrednictwem placówek opieki nad dziećmi zapewni Państwu
dostęp do szybkich testów antygenowych PoC w celu regularnego dobrowolnego badania
Państwa dziecka.
Od połowy września będą Państwo mogli otrzymać w swojej placówce szybkie testy
antygenowe do badania dziecka dwa razy w tygodniu, początkowo na okres do końca
października 2021 roku.

Te rozszerzone możliwości testowania uzupełniają dotychczasowe przepisy, co dotyczą
badań związanych z nietypowymi wydarzeniami. Na przykład dla dzieci, które mają
objawy choroby, wracają z podróży zagranicznej lub w razie potwierdzonego przypadku
zakażenia w przedszkolu.
Prosimy Państwo o ciągłe, regularne korzystanie z tych możliwości, aby umożliwić nam
bezpieczną opiekę nad dziećmi.
Równocześnie z tym środkiem realizujemy również pilotażowy projekt wykorzystania
testów- lizaków typu PCR. Oprócz tego przedszkola otrzymują również testy antygenowe
do regularnych badań personelu.

Kwarantanna dla osób, które miały bliski kontakt z zakażonym
Piątym zarządzeniem poprawki do trzeciego rozporządzenia SARS-CoV-2 w sprawie
środków ochrony przed infekcjami (SARS-CoV-2 InfSchVO) Senat wyraźnie stwierdził, iż
kwarantanna nie straciła na znaczeniu dla osób, które miały bliski kontakt z zakażonymi
dziećmi z przedszkola i jest nadal bardzo ważna dla bezpieczeństwa otoczenia.
Odnosząc się jednak do tego, iż zarażenie przeważnie występuje w ciągu pierwszej fazy,
Senat skrócił okres kwarantanny, czyli tzw. czasu izolacji, z 14 do 5 dni. Oznacza to, że
kwarantanna osoby, co miała bliski kontakt z zakażonym kończy się najwcześniej 6. dnia
od jej rozpoczęcia za najawności testu antygenu PoC lub testu PCR z ujemnym wynikiem.
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W ten sposób musi się zmniejszyć obciążenie rodzin berlińskich, spowodowane
przepisami kwarantannymi.
Decyzja o tym, kogo należy uznać za osobę z kontaktu pierwszego stopnia, jest nadal
podejmowana w ścisłej współpracy między placówką a odpowiednim Departamentem
Zdrowia (Gesundheitsamt).

Korona-przerwa dla rodzin – ułatwienie wakacji rodzinnych
Ponadto chcielibyśmy poinformować, że Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny w
ramach federalnego programu „Nadrabianie zaległości po Coronie dla dzieci i młodzieży"
wspiera urlopy rodzinne w rodzinnych ośrodkach wypoczynkowych od 1.10. 2021 do
31.12. 2022. Ten program jest przede wszystkim skierowany do rodzin o niskich
dochodach, a także rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny.
Rodziny spełniające określone warunki mogą skorzystać z programu i zarezerwować
ulgowy wypoczynek rodzinny w rodzinnych ośrodkach wypoczynkowych oraz innych
odpowiednich obiektach w całych Niemczech, płacąc jedynie 10 procent zwykłych
kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/corona-auszeit-fuerfamilien

Z szacunkiem
W imieniu
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