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До всички родители c деца
в детските градини на гр. Берлин

25.11.2021

Информация за родителите

Уважаеми родители, дами и господа,
Повишената инфекциозна заболеваемост е обхванала и детските градини в град Берлин. В
резултат на това се стига и до временно затваряне на дневни центрове или групи. Поради
важното значение на дневните детски грижи за семействата в Берлин, дневните центрове в
Берлин работят в редовен режим. За да се предотвратят ограничения в дейността на детските
градини, трябва да се ограничи разпространението на инфекцията.
Ваксинацията на възрастните в комбинация с известните придружаващи мерки (хигиенни и
поведенчески правила) е от решаващо значение за това. Ето защо Ви призоваваме да се
ваксинирате или да се възползвате от препоръчаните от Постоянната комисия по ваксинация
подсилващи ваксинации (Booster-Impfungen) за всички лица над 18-годишна възраст. По този начин
те допринасят и за защитата на децата, които не могат да бъдат ваксинирани.

Тестване на децата в детските градини
Редовното тестване на децата от страна на родителите ще продължи. За тази цел провинция
Берлин Ви предоставя два теста седмично чрез Вашата детска градина. Молим Ви да се
възползвате от това предложение. По този начин можете да допринесете за защитата на децата
и за поддържането на редовната оперативна дейност.
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Използването на тестовете трябва да бъде докладвано на детските градини в писмен вид от
01.12.2021 г. (приложен формуляр). Удостоверението документира редовното тестване, което е
предпоставка за евентуално съкращаване на карантината от страна на Здравната служба. В
противен случай се прилагат обичайните правила за определяне на продължителността на
карантината.
Очаква се от средата на януари провинция Берлин да предостави бързи антигенни тестовеблизалки за тестване на децата Ви. Това ще позволи по-удобно приложение за децата. С
осигуряването на тези тестове се планира да се въведат и задължителни тестове за децата в
детските градини три пъти седмично. Ще Ви информираме по-подробно за това своевременно.
Понастоящем детето Ви има право на грижи и без провеждане на редовни тестове и независимо
от представянето на гореспоменатото удостоверение.

"Регулиране на обикновената настинка"
С оглед на настоящия сезон на настинки се прилага следното: Деца със симптоми на настинка
не могат да бъдат приети и обгрижвани в детските градини. Това се отнася и за деца с кашлица
или настинка без повишена температура. Ако децата ще посещават детската градина, въпреки
че имат леки симптоми на настинка, детската градина може да изисква от Вас да представите
удостоверение за негативен тест или да извършите тест на място. Може също така да се изисква
от детето Ви да се подлага на редовните тестове (2 пъти седмично), докато то отново е напълно
без симптоми. Въпреки това ежедневното повтаряне на теста не е задължително и не може да
бъде изисквано.

Карантина
Освен това контактни лица на хора с потвърден резултат за COVID-19 трябва незабавно да се
изолират у дома си (да бъдат карантинирани). Единствено компетентният здравен орган взема
решение относно продължителността на карантината, края на карантината и извършването на
доброволен тест за предсрочно прекратяване на карантината. В този контекст, моля, обърнете
внимание и на допълнителните разпоредби за карантина в отделните райони, които са достъпни
на следния линк:
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene
Не е позволено да се посещава самостоятелно детската градина за провеждане на безплатно тестване
без предварително съгласуване със здравния отдел и детската градина.

Правилата „3G“ при провеждане на събития
Събития (напр. родителски срещи и т.н.) в затворени помещения на детските градини, в които участват
пълнолетни трети лица (напр. родители), могат да се провеждат само при условията на „3G“ (ваксиниран,
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преболедувал COVID-19, с отрицателен тест). По-големи събития с повече от 20 възрастни трябва да се
провеждат на открито.
При тези събития от участниците, с изключение на децата, се изисква да носят маски, освен ако се намират
на фиксирано място и могат да поддържат минималното разстояние през цялото време. Присъствието на
участниците трябва да бъде документирано.
Хигиенни мерки и влизане в детските градини
Молим Ви да продължавате да спазвате стриктно хигиенните правила, особено да спазвате
дистанция и да носите маски. Това се отнася и за воденето и вземането на децата от детската
градина.

Адаптация в детската градина
Ако придружавате детето си по време на привикването му в дневния детски център, трябва да
предоставите удостоверение, че сте ваксинирани или че сте преболедували COVID-19 и сте се
възстановили, или да представяте ежедневно актуален сертификат за отрицателен тест.

Временна помощ за семейства - корона-помощ при загуба на доходи за родителите в Берлин
Тази помощ е насочена към работещи родители, които в качеството си на самостоятелно заети
лица, работещи студенти или лица упражняващи нископлатени професии нямат право на
обезщетение при болест на детето си в съответствие с § 45 от германския Кодекс за социално
осигуряване (Sozialgesetzbuch V). Ако през 2021 г. Ви се е наложило да се грижите за детето си
в домашни условия поради пандемията и в резултат на това сте загубили доходи, можете да
кандидатствате за финансова помощ със задна дата до 4 януари 2021 г. и до края на 2021 г. на
следния линк:
http://www.corona-hilfe-kind.berlin
В приложението ще намерите обобщена допълнителна информация за временната семейна
помощ.
Благодарим Ви за подкрепата.
С уважение,
от името на
Холгер Шулце
Ръководител на отдел V
Семейно и ранно детско образование
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Bescheinigung
über die Durchführung eines Selbsttests auf das Coronavirus
SARS-CoV-2 und Bestätigung des negativen Testergebnisses
-

Anlage 1 zur 50. Trägerinformation -

Diese Bescheinigung betrifft die Testung des betreuten Kindes durch die
Erziehungsberechtigten mit den durch die Einrichtung zur Verfügung gestellten Selbsttests.
Sie ist in der Kindertageseinrichtung vorzulegen, in der das Kind regelmäßig betreut wird.
Der Test wurde ohne Aufsicht einer fachkundigen Person durchgeführt.

Angaben zur Einrichtung
Name:
Vollständige Anschrift:

Angaben zum getesteten Kind
Name, Vorname:
Geburtsdatum:

Hinweis:
Sollte der Selbsttest positiv sein:
Bleiben Sie bzw. Ihr Kind bitte zu Hause.
Informieren Sie die Kita, dass der Selbsttest positiv war und dass aufgrund dessen eine
Nachtestung mittels PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum) notwendig
ist, um abzuklären, ob tatsächlich eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt.
Lassen Sie unverzüglich einen PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Testzentrum)
durchführen.
Bleiben Sie bzw. Ihr Kind in häuslicher Isolation, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.
Informieren Sie die Kita bitte umgehend über das Ergebnis des PCR-Tests.

Coronavirus Antigen-Selbsttest
1.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
2.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
3.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
4.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
5.
Datum der Testung
Testname/Hersteller
Bestätigung des negativen Testergebnisses durch
Name, Vorname
Unterschrift
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TEMPORÄRE
FAMILIENHILFE
Berlin vergibt rückwirkend zum 4. Januar 2021 eine temporäre
Familienhilfe an Eltern, die kein Kinderkrankengeld bekommen:
• Selbstständige
• geringfügig Beschäftigte und
• berufstätige Studierende
Beantragen Sie die Hilfe online bis 31. Dezember 2021

www.corona-hilfe-kind.berlin

Temporäre Familienhilfe
Wenn Schulen und Kitas coronabedingt schließen müssen oder das Kind auf behördliche Anweisung
zuhause bleiben muss, können berufstätige Eltern Kinderkrankengeld für die Betreuung des Kindes
bei Verdienstausfall erhalten. Diese Unterstützungsleistung steht nach § 45 Sozialgesetzbuch V allen
gesetzlich versicherten Beschäftigten zur Verfügung.
Mit der Temporären Familienhilfe erweitert Berlin die Unterstützung für die Betreuung eines Kindes
auf Selbständige, geringfügig Beschäftigte und berufstätige Studierende. Damit können in Berlin
auch privat-, freiwillig oder familienversicherte Eltern eine finanzielle Unterstützung erhalten, falls sie
coronabedingt ihre Kinder zuhause betreuen müssen und deswegen ihrer Berufstätigkeit nicht
nachgehen können.

• Antragstellung: online noch bis 31.12.2021
• Leistungsbezug: rückwirkend ab 04.01.2021 bis zum 31.12.2021 möglich
• Leistungsdauer: genau wie beim Kinderkrankengeld der Krankenkassen: jedes Elternteil für die

Betreuung je Kind für 30 Tage, insgesamt maximal jedoch für 65 Tage / Alleinerziehende können
die Temporäre Familienhilfe je Kind für 60 Tage und maximal 130 erhalten.

• Leistungsumfang: 92 Euro je Betreuungstag. Bei geringfügiger Beschäftigung: Maximalbetrag

bei 450 Euro im Monat, bei geringfügiger Beschäftigung im Sozialleistungsbezug (Aufstocken) bei
dem gesetzlichen Freibetrag nach § 11 b Abs. 2 S. 1 SGB II bei 100 Euro im Monat.

Das Antragsformular für die Temporäre Familienhilfe finden Eltern unter www.corona-hilfe-kind.berlin.
Dort findet sich auch ein Link zu weiteren Informationen über die Voraussetzungen der Antragstellung.
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