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Informațiile părinților  
 

 

Dragi părinți 

Stimate doamnelor și domnilor 

 

Înrăutățirea situației infecției a ajuns și la grădinițele Berlinului. Ca urmare se ajunge și laînchideri 

temporale a grupelor sau a grădiniței. Datorită importanței îngrijirii copiilor în cadrul grădinițelor 

pentru familiile Berlinului, activitatea regulară se va desfășura în continuare. Pentru a evita 

mărginirea activității grădiniței, trebuie să moderăm situația infecției. 

 

Vaccinarea maturilor în combinație cu măsurile însoțitoare binecunoscute ( igienă și reguli de 

comportare ) aduc aici o contribuție importantă. De aceea vă rugăm neapărat să vă vaccinați, 

respectiv să apelați la ofertele continue ale comisiilor de vaccinare, cu vaccinele booster 

recomandate pentru toate persoanele peste 18 ani. Prin aceasta participați și la protejarea copiilor, 

care nu se pot vaccina. 

 

Testarea copiilor de grădiniță 

Testarea regulată a copiilor de grădiniță de către părinți se continuă. Aici landul Berlin vă pune la 

dispoziție prin grădinița d-voastră doua teste pe săptămână. Vă rugăm mult să folosiți această 

ofertă. Astfel participați la protecția copiilor și la menținerea activității regulare. 
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Folosirea testelor se va arăta în scris grădinițelor începând din 01.12.2021 ( foaie atasată ). Dovada 

documentează testarea regulată, care este condiția pentru o prescurtare posibilă a carantinei prin 

oficiul sănătății. Altfel sunt valabile regulile obișnuite ale carantinei. 

 

Prevăzut de la începutul lui ianuarie, landul Berlin pune la dispoziție teste antigene rapide lolli 

pentru testarea copiilor. Acestea oferă o testare mai potrivită a copiilor. Prin punerea la dispoziție a 

acestor teste, se intenționează introducerea testării obligatorie a copiilor de grădiniță de trei ori pe 

săptămână. Despre aceasta vă vom informa detaliat la momentul potrivit. 

 

 Actual există dreptul îngrijirii copilului d-voastră și fără testare regulată și independent de 
arătarea adeverinței menționate mai sus. 
 

,,Regulamentul răcelii” 

În vederea perioadei actuale a răcelilor este valabil: copii cu simptome de răceală nu se vor îngriji 

la grădiniță. Aceasta și pentru copiii cu tuse sau guturai fără febră. Dacă copiii împotriva unor 

simptome ușoare de răceală se vor aduce la grădiniță, se va putea pretinde arătarea unei 

adeverințe de testare negativă, sau prin efectuarea unei testări la fața locului. Tot așa se va putea 

cere aplicarea regulată a testării ( de două ori pe săptămână inclusiv prezentare), până când 

copilul d-voastră va fi complet lipsit de simptome. O repetare zilnică a testului nu este nicidecum 

necesară și nu are voie să se ceară. 

 

Carantină 

În continuare este valabil, că persoanele de contact strâns a cazurilor confirmate de Covid 19 

trebuie să se separe imediat acasă (carantină). Despre durata carantinei precum și încheierea 

carantinei și efectuarea unei testări libere pentru încheierea carantinei, decide doar oficiul de 

sănătate corespunzător fiecăruia. În acest context atrageți atenția și la regulile specifice aferente 

fiecărui sector, de văzut la: 

 

https://www.Berlin.de/corona/massnahmen/quarantaene 

 

Nu se permite, fără consimțământul oficiului de sănătate sau al grădiniței să luni legătura singuri 
cu localul de testare liberă. 
 

Reguli 3G la evenimente 

Evenimentele la grădiniță în spații închise, la care participă maturi ca a treia persoană ( exemplu 

părinți ) (la seri cu părinții), au voie să se desfășoare doar sub condițiile 3G. Evenimente mari cu 

peste 20 de maturi se vor desfășura în spații libere. 
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La aceste evenimente, cu excepția copiilor de grădiniță, este obligatorie purtarea măștii, cu 

excepția cazului în care ei respectă un loc fix și au posibilitatea respectării distanței pe tot parcursul. 

Prezența participantelor și a participanților este de documentat. 

 

Măsuri de igienă și intrarea în grădiniță 

Vă rugăm să respectați în continuare strict regulile de igienă, în special păstrarea distanței și 

purtarea măștii. Aceasta este valabil și la aducerea și ridicarea copilului d-voastră. 

 

Acomodarea 

Dacă d-voastră vă acompaniați copilul în timpul de acomodare la grădiniță, trebuie să fiți vindecat, 

vaccinat sau să prezentați în fiecare zi un atest de test negativ. 

 

Ajutor de familie temporar-Ajutor Corona la pierderea salariului pentru părinții berlinezi 

Acest ajutor se adresează părinților care lucrează, privatizați, angajați parțial sau care studiază și 

lucrează și nu au dreptul la bani de boală pentru copii după § 45 a Codului social V. Dacă în anul 

2021 ați îngrijit copilul d-voastră acasă din cauza pandemiei și din această cauză ați avut pierderi 

la venit, puteți să cereți de pe 4 Ianuarie 2021 până la sfârșitul anului 2021 un ajutor financiar la  

 

http://www.corona-Hildegard-kind.berlin 

 

Alte informații despre ajutorul de familie temporar am atașat pentru d-voastră ca rezumat pe scurt. 

Vă mulțumim pentru sprijinul d-voastră. 

Cu multă stimă 

 

 

În numele 

Holger Schulze 

 

Șef al secție V 

Familie și educație timpurie 

 

 

 

 

http://www.corona-hildegard-kind.berlin/


  

 

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. 
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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  
 

 



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. 

 

Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Telefon +49 (30) 90227–5050
www.berlin.de/sen/bjf
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