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Către toți părinții copiilor
din grădinițele Berlinului
07.09.2021

Informațiile părinților pentru începutului noului an de grădiniță
Dragi părinți
Stimate doamnelor și domnilor
Anul 2021/2022 a început cu succes în grădinițele Berlinului. Datorită unei situații
generale cu un număr scăzut de infecții, toți copiii pot fi îngrijiți sub program normal.
La această situație aduc un aport important creșterea ratei de vaccinare, strategia
Berlinului de testare, precum și prețuitele și exersatele reguli de igienă, inclusiv de
aerisire și de purtare a măștilor în contactul adulților între ei, precum și regulile de
organizare ale ședințelor cu părinții, serbărilor și sărbătorilor.
Aceste reguli numite primesc o importanță deosebită și pe parcursul toamnei și al iernii
care vine. Datorită acestei constelații expandăm posibilitățile de testare ale copiilor Dvoastră:
Expandare strategiei de vaccinare a Berlinului
Landul Berlin vă va pune la dispoziție prin intermediul creșelor și grădinițelor testul rapid
antigen PoC pentru o testare benevolă regulată a copiilor D-voastră. Începând din
mijlocul lui Septembrie puteți primi din grădinița D-voastră două teste pe săptămână
pentru copilul D-voastră, prima dată pentru perioada până la sfârșitul lui Octombrie
2021.
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Aceste posibilități extinse întregesc regulile de până acum ale testării ocazionale, de
exemplu pentru copiii cu simptome de boală, copiii care se întorc dintr-o călătorie în
străinătate sau în cazul unui caz concret de infectare în grădiniță.
Vă rugăm să vă folosiți în continuare și regulat de aceste posibilități, ca prin aceasta să
participați la desfășurarea în siguranță a activității de îngrijire.
Paralel cu aceste măsuri se va continua cu proiectul pilot de aplicare al testelor PCR
Lolli. Înafară de aceasta grădinițele vor primi alte teste antigene pentru testarea regulată
a personalului.
Carantină pentru persoanele de contact apropiat
Cu ordonanța a cincea pentru modificarea ordonanței a treia a protecției împotriva
infecției cu SARS-CoV-2, Senatul a explicat clar, că carantina persoanelor care au avut
contact apropiat cu un copil testat pozitiv nu a pierdut în importanță, ci contribuie la
protejarea mediului.
Cu referință la pericolul de contaminare în prima fază a infecției, senatul a redus durata
carantinei, respectiv așa numitul timp de regresare, duela 14 la cinci zile. Prin aceasta
carantina unei persoane de contact apropiat se încheie prin prezentarea unui test PoC
antigen sau PCR negativ efectuat cel mai devreme în ziua a șasea de la începutul ei.
Astfel încearcă să se reducă greutatea familiilor berlineze cât de mult posibil.
Decizia cine este persoană de contact de gradul unu va avea loc în continuare prin
sfătuirea grădiniței cu oficiul de sănătate aparținător.

Pauză la Corona pentru familii - Ușurarea familiilor pe timpul vacanței
Apoi dorim să vă informăm despre faptul că ministerul federal al familiei în cadrul
programului federal “Refacerea după Corona pentru copii și tineri” începând din
01.10.2021 și până pe 31.12.2021 promovează petrecerea vacanțelor familiilor în
centrele de recreere a familiilor. Programul se adresează în mod special familiilor cu
venituri mici precum și familiilor cu copii handicapați, respectiv cu membri de familie
handicapați.
Familiile în drept pot prin acest program să obțină convenabil petrecerea unei vacanțe
într-un astfel de centru sau în alte centre amenajate pentru familii pe tot teritoriul
Germaniei, astfel încât la rezervare să plătească doar cam zece la sută din prețul cerut
pentru cazare și mese.
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Pe acest site puteți găsi și alte informații:

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themencorona-pandemie/corona-auszeit-fuerfamilien

Cu multă stimă

În numele
Holger Schulze
Șef al secție V
Familie și educație timpurie
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