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Do wszystkich rodziców dzieci  
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Informacje dla rodziców 

 

 

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo, 

w poniższym komunikacie chcielibyśmy poinformować Państwa o aktualnych 

zmianach w 3 rozporządzeniu odnośnie środków ochrony przed zakażeniami 

SARS-CoV-2 (3. InfSchMV), które pociągają za sobą ważne zmiany w zakresie 

opieki dziennej nad dziećmi. 

 

Imprezy i wydażenia w przestrzeni publicznej 

Zgodnie z 3. InfSchMV operatorzy obiektów, jak również organizatorzy imprez, 

np. w sektorze kultury i sportu, mogą sami decydować o tym, czy dostęp do 

nich będą miały wyłącznie osoby zaszczepione i wyleczone (tzw. warunek 2G). 

Tego typu rozwiązania nie są dopuszczalne w przedszkolach. Warunek 2G nie dotyczy dzieci w 

wieku poniżej 6 lat. Mają one prawo uczęszczać do swoich placówek i 

uczestniczyć w odpowiednich wydażeniach lub imprezach, takich jak na 

przykład teatrzyk dla dzieci, bez konieczności przedstawiania negatywnego 

wyniku testu na covid. Rozporządzenie to ma obecnie zastosowanie również 

do dzieci w wieku powyżej 6 lat, o ile są one poddawane regularnym testom w 

ramach uczęszczania do przedszkola. W tym celu Kraj Związkowy Berlin 

udostępnia Państwu za pośrednictwem żłobków i przedszkoli możliwość 

przeprowadzania regularnych (2 razy w tygodniu) testów dla dzieci objętych 

opieką w placówkach opieki dziennej. Prosimy o korzystanie z tych testów, 
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aby wszystkie dzieci przedszkolne mogły uczestniczyć w zajęciach poza 

placówką.  

 

Zasady separacji/kwarantanny 

Urzędy ds. Zdrowia stosują się do zaleceń Instytutu Roberta Kocha (RKI) przy 

określaniu bliskich kontaktów oraz czasu trwania kwarantanny osoby z 

pozytywnym wynikiem testu na covid. 

Pod warunkiem, że dzieci w żłobkach i przedszkolach są regularnie testowane, 

zasadniczo możliwe jest zakończenie separacji 5 dni po dniu ostatniego 

kontaktu z osobą z wynikiem pozytywnym za pomocą szybkich testów 

antygenowych. Decydujące znaczenie mają jednak nadal wymogi 

odpowiedzialnego Urzędu ds. Zdrowia (Gesundheitsamt). Zwracamy uwagę, że 

takie bezpłatne testy nie mogą być przeprowadzane we własnym zakresie w 

domu. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: 

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

l 

 

Okres adaptacyjny w przedszkolu (Eingewöhnung) 

Zwracamy uwagę, że uczestniczenie przez rodziców w okresie adaptacyjnym 

wymaga, aby byli oni zaszczepieni, wyleczeni lub przetestowani (w tym 

przypadku wystarczy przeprowadzenie szybkiego testu pod nadzorem 

przedstawiciela danego ośrodka opieki dziennej).  

 

Tymczasowa pomoc rodzinna (temporäre Familienhilfe) 

Mamy przyjemność poinformować Państwa ponownie, że z mocą wsteczną od 

4 stycznia 2021 r. Kraj związkowy Berlin będzie przyznawał tymczasową pomoc w 

związku z koronawirusem dla rodziców, którzy nie są uprawnieni do zasiłku 

chorobowego na dziecko zgodnie z § 45 niemieckiego kodeksu ubezpieczeń 

społecznych (Sozialgesetzbuch V). Obejmuje to osoby pracujące na własny 

rachunek, osoby zatrudnione w niskim wymiarze godzin oraz pracujących 

studentów, którzy z powodu pandemii musieli opiekować się dzieckiem w 

domu i w związku z tym ponieśli straty w dochodach. Mogą oni ubiegać się o 

pomoc do końca roku. Wnioski można składać pod następującym linkiem: 

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

Dalsze informacje można znaleźć na stronach internetowych Senackiego 

Departamentu Edukacji, Młodzieży i Rodziny (Senatsverwaltung für Bildung, 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
http://www.corona-hilfe-kind.berlin/
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Jugend und Familie) oraz Senackiego Departamentu Finansów, jak również na 

Berlińskim Portalu Rodzinnym (Berliner Familienportal). 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Z polecenia 

Holger Schulze 

Kierownik V działu ds. 

rodziny i edukacji przedszkolnej 


