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Thông  tin dành cho các bậc  phụ huynh   
để khởi  đầu  vào năm  học mới  
 
 
 
 
 

 07.09.2021 
Kính thưa  các bậc  phụ huynh,  
 
Các trường  mầm non  tại Berlin đã  khởi  đầu  thành  công  vào năm  học mới  2021/2022. Nhờ  vào tiến  
triển  theo chiều  hướng  tốt  của  dịch bệnh  mà tất  cả  trẻ em đều  được  đến  trường.  
Để  đạt  được con số  lây  nhiễm  thấp  này là có sự  đóng  góp  lớn  của  việc  tiêm  phòng tăng  dần,  
chiến  lược  xét  nghiệm  của Berlin và những  quy tắc  vệ  sinh được  tuân  thủ  nghiêm  ngặt  bao gồm  
có việc  thông thoáng phòng và đeo  khẩu  trang  khi tiếp  xúc giữa  người  lớn  với  nhau và những  quy 
tắc  về  việc  tổ  chức  các buổi  họp  phụ huynh , lễ  hội và nghỉ lễ.  
Đặc  biệt  trong thời  gian mùa thu và mùa đông  sắp  tới  thì những  quy tắc  nêu  trên  rất  quan trọng. 
Chính  vì thế  chúng tôi mở  rộng  những  khả năng  xét nghiệm  cho trẻ như  sau: 
 
Mở  rộng  chiến  lược  xét  nghiệm  tại Berlin: 
Thành phố  Berlin sẽ cung cấp  cho quý vị bộ  xét  nghiệm  nhanh thông  qua  trường  học để  mọi người  
có thể  làm xét  nghiệm  tự  nguyện  thường  xuyên. Bắt  đầu  từ  giữa  tháng  9 quý vị sẽ nhận  được mỗi 
tuần   từ  trường  mầm  non 2 bộ  xét nghiệm  nhan, trước  mắt  là cho đến  cuối  tháng 10 năm  2021. 
Việc  xét  nghiệm  thường  xuyên  hơn  sẽ bổ sung vào những  quy tắc  xét  nghiệm  khi cần  thiết  từ  
trước  đến  nay  tốt  hơn,  lấy  ví dụ như  trước  đây  chỉ làm xét  nghiệm  khi trẻ có những  biểu  hiện  bị 
ốm,  những  trẻ quay trở  về  từ  kỳ nghỉ du lịch ở nước  ngoài hoặc  là những  trường  hợp  bệnh  truyền  
nhiễm  đã  được  xác nhận tại trường.  
Chúng  tôi  hy vọng quý vị sẽ tiếp  tục  sử  dụng những  khả năng  xét  nghiệm  thường  xuyên hơn  hơn  
để  có thể  góp  phần  duy trì việc  mở cửa  hoạt động  như  thường  lệ  của  các trường  
Song song với  những  biện  pháp  này chúng tôi  đang  tiến  hành  thêm  dự án thí điểm  về  việc  sử  
dụng xét  nghiệm  lấy  nước  bọt trong khoang miệng  bằng  que ngậm.  Thêm  vào đó  các nhân  viên  
trong trường  sẽ tiếp  tục  nhận  được  các bộ  xét nghiệm  nhanh để  xét  nghiệm  thường  xuyên.  
 
Cách ly với  những  người  có tiếp  xúc gần  với  người  nhiễm  bệnh: 
Cơ  quan  hành  chính  thành  phố  đã  khẳng  định  với  quyết  định  số  5 nhằm  thay đổi  các quy định  
về  biện pháp  phòng  chống  dịch truyền  nhiễm  Sars-Cov2 lần  thứ 3 như  sau : việc  cách ly đối  với  
những  trẻ có tiếp  xúc  gần  với  những  trẻ đã  được  xét  nghiệm  với  kết  quả  dương  tính  là quan 
trọng và cần  thiết, hơn  nữa  còn đóng  góp vào việc  bảo  vệ  những  người  khác. 
Tuy nhiên  theo căn cứ  vào khả năng  lây  nhiễm  ở giai đoạn  đầu  của  bệnh  truyền  nhiễm  thì cơ quan 
hành chính đã  rút  ngắn  thời  gian  cách ly từ  14 ngày xuống  còn 5 ngày.Như  vậy  trẻ có tiếp  xúc  gần  
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với  trẻ bị bệnh  sẽ kết  thúc  thời  gian cách ly của mình khi trình ra kết  quả xét  nghiệm  âm  tính  sớm  
nhất  là ngày thứ  6 kể  từ  khi bắt  đầu  cách ly. Bằng  cách  này các gia đình  tại Berlin sẽ giảm  được  
gánh nặng  về  quy định  cách ly tối  đa  nhất  có  thể.  
Việc   quyết  định  ai là người  tiếp  xúc gần  nhất  theo các cấp  độ sẽ được  thống  nhất  giữa  trường  
mầm non  và cơ sở  y tế  trực  thuộc. 
 
Nghỉ ngơi  trong thời  Corona  cho gia đình- hỗ trợ  cho thời  kỳ nghỉ lễ  gia đình  
 
Chúng tôi  muốn  thông  báo  tới  quý vị rằng  trong khuôn  khổ  của  chương  trình  liên  bang:“ Tìm   lại 
những gì đã  mất  cho trẻ và thanh thiếu  niên  „ bắt  đầu  từ  01.10.2021 đến  ngày 31.12.2021 bộ  gia 
đình  sẽ hỗ trợ  các địa  điểm  nghỉ  ngơi  cho gia đình  công ích . Chương  trình  này đặc  biệt  dành cho 
các gia đình  có thu nhập  thấp  cũng như  các gia đình  có con hoặc  các thành viên  bị tàn  tật.  
Những  gia đình  thuộc  diện  trên  có thể  đặt  mua vé thông  qua chương  trình để  nhận  được  thời  gian  
nghỉ ngơi  cho gia đình   tại các địa  điểm  nghỉ dưỡng  dành cho gia đình  công  ích  và các nơi  nghỉ 
dưỡng  dành cho gia đình  tại các địa  điểm  thích hợp  trên  toàn nước  Đức  và chỉ phải  thanh toán 10% 
của  chi phí cho việc  qua đêm  và nghỉ dưỡng.  
Quý vị có thể  tìm thấy  nhiều  thông  tin hơn  nữa  trên  trang : 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/corona-auszeit-fuer-familien 
 
Thân  ái 
Thay mặt  
Holger Schulze 
Trưởng  ban gia đình  và giáo dục trẻ em 
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