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Pentru toți părinții cu copii
în grădinițele din Berlin

12.10.2021

Informații pentru părinți
Dragi părinți, stimate doamne și domni,

dorim să vă informăm prin prezenta despre actualizările celei de a treia ordonanțe
de prevenire a infecțiilor (3. InfSchMV), care aduce niște schimbări importante
pentru grădinițe.
Participare la evenimente
Conform acestei noi ordonanțe de prevenire a infecțiilor operatorii și organizatorii de
evenimente sportive sau culturale pot decide singuri, dacă permit accesul numai
persoanelor vaccinate sau vindecate (regula 2G). Această condiție nu este aplicabilă
pentru grădinițe.

Regula 2G nu se aplică la copiii sub 6 ani. Ei pot vizita insituții sau evenimente ca de
exemplu teatrul pentru copii, fără obligativitatea de a aduce un test negativ. Această
regulă este acum valabilă și pentru copii de grădiniță de peste 6 ani, cu condiția să
fie testați regulat în cadrul centrelor de îngrijire. In acest scop land-ul Berlin pune la
dispoziția grădinițelor teste pentru testarea în serie de două ori pe săptămînă a
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copiilor aflați în îngrijirea lor. Vă rugăm să folosiți această oportunitate pentru ca toți
copiii din grădinițe să poată participa la activitățile din afara centrului de îngrijire.
Reguli de izolare / carantină
Pentru stabilirea persoanelor de contact apropiate ale unei persoane testate pozitiv
precum și pentru stabilirea duratei carantinei direcțiile de sănătate locale se
ghidează după recomandările Institutului Robert Koch. (RKI).
Sub rezerva testării periodice a copiilor îngrijiți, în principiu se poate ieși mai repede
din carantină, utilizând teste rapide antigen. Acest test se poate efectua 5 zile după
ziua ultimului contact. Cu toate acestea, cerințele autorității responsabile de
sănătate rămân decisive. Subliniem că testele antigen pentru ieșirea din carantină
nu se pot efectua acasă.
Mai multe informații găsiți aici:
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/
Management.html

Aclimatizare
Dorim să vă atenționăm că părinți pot fi prezenți la grădiniță pentru a acompania
aclimatizarea copiilor numai în cazul în care sînt vaccinați, vindecați sau testați.
(este suficient să se efectueze un test rapid sub supravegherea unui reprezentant
desemnat al grădiniței în cauză).
Ajutor temporar pentru familii
Vă informăm înca o dată că land-ul Berlin acordă un ajutor temporar pentru părinții
care nu au dreptul la ajutorul pentru boală pentru copii după paragraful 45 din Codul
de Securitate socială V. Aceștia sînt lucrătorii independenți, lucrătorii cu o marjă
mică de activitate și studenții care lucrează și care au fost nevoiți să își îngrijească
singuri copiii acasă din cauza pandemiei și au avut pierderi din venituri. Cererile se
pot depune pînă la sfîrșitul anului aici: https://www.corona-hilfe-kind.berlin
Informații mai detaliate găsiți pe site-urile web ale Administrației Publice pentru
Educație, Tineret și Familie și Administrației Publice pentru Finanțe și pe Portalul
pentru familii din Berlin (Berliner Familienportal).
Cu stimă,
Holger Schulze
Director al Departamentului Familie și Educație Timpurie

