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Информация за родителите 

 

 

Бихме искали да Ви информираме за актуалните изменения на третата наредба за 

мерките за защита от SARS-CoV-2 (3. InfSchMV), които са свързани с важни 

промени в областта на дневните грижи в детските градини. 

 

 

Посещаване на събития 

Според третата наредба (3.InfSchMV) операторите на съоръжения, както и 

организаторите на събития, напр. в културния и спортния сектор, могат сами да 

решат дали да предоставят достъп само на ваксинирани и възстановени лица 

(т.нар. условие „2G“). Това условие не е разрешено в детските градини. 

 

Условието „2G“ не се прилага за деца под 6-годишна възраст. Разрешава им се да 

посещават съответните помещения или събития, като например детски театри, без 

да е необходимо да представят отрицателен корона тест. Този регламент вече се 

прилага и за деца на възраст над 6 години, които все още посещават детска градина, 

стига те да подлежат на редовни тестове в рамките на тяхното посещение в 

детската градина. За тази цел федералната провинция Берлин Ви предоставя 

капацитет за провеждане на редовни (2 пъти седмично) серийни тестове на децата, 

обгрижвани в дневните детски центрове. Молим Ви да се възползвате от тези 

тестови възможности, за да могат всички деца в детската градина да участват в 

дейностите на открито. 
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Правила за сегрегация/карантина 

Здравните органи следват препоръките на Института "Робърт Кох" (RKI) при 

определянето на близките контакти на положително тествано лице и съответно 

продължителността на карантината им. 

При условие че децата от детските градини се тестват редовно, по принцип е 

възможно безплатно тестване чрез бързи антигенни тестове 5 дни след деня на 

последния контакт. Въпреки това остават определящи изискванията на отговорния 

здравен орган. Бихме искали да отбележим, че подобни безплатни тестове не могат 

да се извършват в домашни условия като самостоятелно направен тест. 

Повече информация по тази тема можете да намерите на уебсайта: 

 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html 

 

Адаптация в детската градина 

Бихме искали да подчертаем, че придружаването по време на привикването от 

страна на родителите изисква те да са ваксинирани, възстановени или тествани (в 

този случай е достатъчно да се извърши бърз тест под надзора на представител на 

съответния детски дневен център, който е назначен за тази цел). 

 

Временна помощ за семейства 

Имаме удоволствието да Ви информираме още веднъж, че провинцията Берлин ще 

предостави със задна дата, считано от 4 януари 2021 г., временна корона-помощ 

за родители, които нямат право на обезщетение при болест на детето съгласно § 

45 от V.Германски кодекс за социално осигуряване. Това включва самостоятелно 

заети лица, маргинално заети лица и работещи студенти, на които се е наложило 

да се грижат за детето си вкъщи поради пандемията и по този начин са загубили 

доходи. Те могат да кандидатстват за помощ до края на годината на следния линк: 

 

https://www.corona-hilfe-kind.berlin 

 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайтовете на 

Департамента за образование, младеж и семейство на Сената (Senatsverwaltung 

für Bildung, Jugend und Familie) и Департамента за финанси на Сената 

(Senatsverwaltung für Finanzen), както и на Берлинския семеен портал (Berliner 

Familienportal). 

 

С уважение, 

  

от името на 

Холгер Шулце 

 

Ръководител на отдел V 

Семейно и ранно детско образование 

https://www.corona-hilfe-kind.berlin/
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