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Informacje dla rodziców,
których dzieci są pod opieką w placówkach opieki dziennej lub w objęte są opieką dzienną
Informacje dla podmiotów, kierownictwa, personelu
placówek i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi
Dzienna opieka nad dziećmi i domowe testy od 12 kwietnia 2021 r.
Dzienna opieka nad dziećmi w Nadrenii Północnej-Westfalii po 11 kwietnia 2021 r. będzie
funkcjonować w ograniczonym zakresie i do odwołania. Przepisy wymienione w oficjalnej informacji
z dnia 26 marca 2021 r. będą nadal obowiązywać.
Z ograniczoną działalnością od 12 kwietnia 2021 r. związana będzie kompleksowa oferta testowa.
Domowe testy zostaną udostępnione przez kraj związkowy wszystkim dzieciom i pracownikom
w placówkach opieki dziennej, a także dziennym opiekunom. Dzieci będą testowane w domu przez
swoich rodziców. Korzystanie z domowych testów jest dobrowolne. Jednak oprócz środków
higienicznych, których nadal należy ściśle przestrzegać oraz szczepień pracowników i osób zajmujących
się opieką nad dziećmi, opcja testowania jest kolejnym ważnym elementem w celu dalszego
zwiększania ochrony zdrowia i ochrony przed zakażeniami, a tym samym dla utrzymania
funkcjonowania opieki nad dziećmi. Szczepienia przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi właściwego
Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Przedstawienie wyniku testu nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia pracy lub skorzystania
z oferty opieki nad dzieckiem.
Informacje na temat domowego testu
Dostarczane są tak zwane szybkie testy antygenowe, które po 15 minutach wykazują, czy dana osoba
w momencie przeprowadzania testu może zarażać. Testy zamówione przez MKFFI [Ministerstwo
ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji] są testami przeznaczonymi do samokontroli, które zostały
zatwierdzone przez Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych do samodzielnego
przeprowadzenia testu przez laików. Domowe testy są wykonywane przy użyciu wymazu z przedniej
części nosa. W instrukcji obsługi dołączonej jako załącznik znajduje się kod QR do tego filmu
instruktażowego:
https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G
Instrukcje te można również znaleźć tutaj:
https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung

Zapewnienie i zakres domowych testów
W tygodniu rozpoczynającym się 12 kwietnia 2021 r. pierwsze domowe testy będą rozprowadzane
do placówek opieki dziennej i opiekunów dziennych za pośrednictwem podmiotów i urzędów ds. dzieci
i młodzieży. Równocześnie rozpoczną się kolejne dostawy, które od tego momentu będą realizowane
bezpośrednio do placówek. W przypadku dziennej opieki nad dziećmi dostawy będą nadal realizowane
do urzędów ds. dzieci i młodzieży. Ministerstwo zamówiło testy w wystarczającej ilości. Niemniej
jednak nie można wykluczyć opóźnień w dostawach lub niewielkich odchyleń ilościowych.
Dla pracowników i dzieci przewidziane są dwa domowe testy na osobę i tydzień. Dystrybucję testów
wśród pracowników i rodziców przeprowadzają placówki we własnym zakresie.
Początkowo dostarczone zostaną opakowania zawierające pięć testów, które należy odpowiednio
rozdystrybuować. Następnie należy dostarczyć pojedyncze opakowania.
Miejsce i czas dobrowolnego testu
Pracownicy w porozumieniu z podmiotem powinni uzgodnić miejsce i czas przeprowadzenia
samodzielnego testu. Samozatrudnieni pracownicy opieki dziennej podejmują decyzję we własnym
zakresie.
Rodzice testują swoje dzieci w domu za pomocą udostępnionych im domowych testów i we własnym
zakresie decydują o terminie badania.
Postępowanie z wynikami badań
W przypadku pozytywnego wyniku testu, pracownicy lub opiekunowie nie mogą zajmować się dziećmi.
Dzieci, u których testy dały wynik pozytywny, nie mogą uczęszczać do placówki.
Pozytywny wynik domowego testu nie skutkuje obowiązkiem zgłoszenia się do służby zdrowia. Jednak
niezwłocznie należy przeprowadzić test PCR w centrum testowym lub powinien on zostać
przeprowadzony przez lekarza rodzinnego. Do terminu badania należy unikać wszelkich kontaktów
i przeprowadzić domową kwarantannę. W przypadku pozytywnego wyniku badania PCR podejmowane
są dalsze kroki zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju lub zgodnie z zarządzeniem
właściwych władz lokalnych. Dotyczy to również powrotu dziecka pod opiekę lub wznowienia
działalności przez pracownika.
Ministerstwo ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji
kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia

