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Thông tin dành cho phụ huynh 
 

 

Các bậc phụ huynh thân mến! Kính thưa các quý ông, quý bà! 

 

Tỷ lệ lây nhiễm gia tăng cũng đã lan vào các cơ sở giữ trẻ ban ngày ở Berlin. Điều đó cũng sẽ dẫn 

đến việc có thời điểm phải đóng cửa các cơ sở giữ trẻ ban ngày hoặc từng nhóm. Do tầm quan trọng 

to lớn của việc trông trẻ đối với các gia đình Berlin, các trung tâm giữ trẻ ở Berlin vẫn hoạt động bình 

thường theo quy định. Để tránh việc hoạt động của nhà trẻ bị hạn chế, cần phải ngăn chặn tỷ lệ lây 

nhiễm. 

 

Tiêm phòng cho người lớn kết hợp với những biện pháp kèm theo đã công bố (các quy tắc vệ sinh và 

ứng xử) có tầm quan trọng quyết định đối với việc này. Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết khuyên quý vị nên 

tiêm phòng hoặc tận dụng lợi thế của việc tiêm phòng bổ sung mà Ủy ban Thường trực về Tiêm chủng 

hiện khuyến nghị cho tất cả những người trên 18 tuổi. Làm như vậy, quý vị cũng giúp để bảo vệ những 

trẻ không thể tiêm phòng. 

 

Xét nghiệm đối với trẻ em đi nhà trẻ 

 

Việc phụ huynh xét nghiệm thường xuyên cho trẻ em đi nhà trẻ vẫn được tiếp tục. Để làm việc này, 

Bang Berlin cung cấp cho quý vị mỗi tuần hai bộ xét nghiệm thông qua nhà trẻ của mình. Chúng tôi đề 

nghị quý vị sử dụng dịch vụ này. Như vậy quý vị sẽ góp phần vào việc bảo vệ trẻ em và duy trì hoạt 

động bình thường của nhà trẻ. 
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Kể từ ngày 01.12.2021, việc sử dụng các bộ xét nghiệm phải được trình bằng văn bản cho nhà trẻ (có 

mẫu đính kèm). Bằng chứng đó ghi lại việc xét nghiệm thường xuyên và là điều kiện tiên quyết để Sở Y 

tế có thể rút ngắn thời gian cách ly. Nếu không vẫn áp dụng những nguyên tắc thông thường đối với 

thời hạn cách ly. 

 

Từ giữa tháng Giêng 2022, Bang Berlin dự kiến sẽ cung cấp các xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở 

dạng kẹo mút để xét nghiệm cho con quý vị. Điều này cho phép một ứng dụng thân thiện hơn với trẻ 

em. Thông qua việc cung cấp các bộ xét nghiệm này, dự kiến kế hoạch xét nghiệm bắt buộc một tuần 

ba lần đối với trẻ em đi nhà trẻ cũng sẽ được triển khai. Chúng tôi sẽ thông báo sau cho quý vị chi tiết 

hơn về điều này vào một thời điểm thích hợp.  

 

Hiện tại quý vị vẫn có quyền gửi trẻ ngay cả khi không xét nghiệm thường xuyên và không phụ thuộc 
vào việc nộp bằng chứng nêu trên. 
 

"Quy định khi bị sổ mũi" 

 

Trong mùa cảm lạnh hiện nay sẽ áp dụng những điều sau đây: Trẻ em có triệu chứng cảm lạnh không 

nên đến nhà trẻ. Điều này cũng áp dụng cho trẻ bị ho hoặc sổ mũi nhưng không bị sốt. Nếu trẻ em mặc 

dù có triệu chứng bị cảm nhẹ mà vẫn phải đến nhà trẻ, thì nhà trẻ có thể yêu cầu quý vị trình kết quả 

xét nghiệm âm tính hoặc thực hiện xét nghiệm tại chỗ. Tương tự như vậy, nhà trẻ cũng có thể yêu cầu 

quý vị đã tiến hành việc xét nghiệm thường xuyên (mỗi tuần 2 lần và có bằng chứng) cho đến khi con 

bạn hoàn toàn hết những triệu chứng đó. Việc lặp lại xét nghiệm hàng ngày là không cần thiết và có 

thể không bắt buộc. 

 

Cách ly 

 

Ngoài ra những người tiếp xúc gần với những người đã xác nhận bị lây nhiễm COVID-19 thì phải lập 

tức tách biệt mình ngay trong nhà (cách ly). Sở Y tế có thẩm quyền là cơ quan duy nhất có quyền quyết 

định về thời hạn cách ly, thời điểm kết thúc cách ly và việc thực hiện xét nghiệm giải tỏa để kết thúc 

cách ly sớm. Liên quan tới vấn đề này xin quý vị vui lòng lưu ý các quy định bổ sung về cách ly của 

từng quận, có thể tải xuống từ trang mạng:  

 

https://www.berlin.de/corona/masshaben/quarantaene 

 

Không được phép tự mình đến cơ sở xét nghiệm giải tỏa mà không thống nhất trước với Sở Y tế và 
nhà trẻ. 
 

Quy định 3G tại các buổi sinh hoạt 

 

Các buổi sinh hoạt trong phòng kín tại nhà trẻ có sự tham gia của các bên thứ ba là người lớn (ví dụ: 

cha mẹ) (ví dụ: họp phụ huynh, v.v.) chỉ được phép tổ chức trong điều kiện 3G (3 G = đã tiêm đủ 2 

https://www.berlin.de/corona/masshaben/quarantaene
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mũi, đã chữa khỏi bệnh Covid, đã xét nghiệm âm tính). Các buổi sinh hoạt đông hơn với hơn 20 người 

lớn sẽ được tổ chức ngoài trời. 

 

Tại các sự kiện này, tất cả những người tham gia, ngoại trừ trẻ em đi nhà trẻ, bắt buộc phải đeo khẩu 

trang, trừ khi họ ngồi ở một nơi cố định và có thể luôn luôn giữ khoảng cách tối thiểu. Phải lập danh 

sách những người có mặt. 

 

Những biện pháp vệ sinh và bước chân vào nhà trẻ 

 

Chúng tôi đề nghị quý vị tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt những quy định vệ sinh, đặc biệt là giữ khoảng 

cách và đeo khẩu trang. Điều này cũng áp dụng khi đưa và đón con bạn. 

 

Giai đoạn làm quen 

 

Khi đồng hành với con mình trong giai đoạn làm quen tại nhà trẻ, quý vị phải trình bằng chứng đã tiêm 

chủng hoặc đã chữa khỏi bệnh, hoặc hàng ngày quý vị phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm 

tính hiện tại. 

 

Hỗ trợ tạm thời cho gia đình – Hỗ trợ Corona khi phụ huynh ở Berlin mất thu nhập 

 

Sự trợ giúp này áp dụng cho các bậc cha mẹ tự hành nghề, những người lao động có thu nhập thấp 

hoặc những sinh viên vừa học vừa làm mà không được hưởng tiền nghỉ con ốm chiểu theo Điều 45 

của Bộ luật An sinh Xã hội V. Nếu trong năm 2021 quý vị phải trông con ở nhà do đại dịch và do đó 

không có thu nhập, quý vị có thể đệ đơn xin trợ giúp tài chính truy lĩnh từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 và 

đến hết năm 2021 theo đường Link sau: 

 

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

 

Chúng tôi đã tóm tắt thêm thông tin về hỗ trợ tạm thời cho gia đình trong tờ thông tin ngắn gọn đính 

kèm. 

 

Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị. 

 

Chào thân ái 

 

Thừa lệnh 

Holger Schulze 
Trưởng phòng V Gia đình và Giáo dục Mầm non  

http://www.corona-hilfe-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
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