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Informação para os
pais
cujas crianças são acompanhadas em creches ou serviços de cuidado infantil

Informação para Instituições, Diretores, Pessoal
de creches e serviços de cuidado infantil

Serviços de cuidado infantil e autotestes a
partir de
12 de abril de 2021
As creches e os serviços de acompanhamento infantil na Renânia do NorteVestefália também permanecerão em funcionamento regular limitado depois do dia
11 de abril de 2021. As regras estabelecidas nas Informações Oficiais datadas de 26
de março de 2021 continuarão a aplicar-se.

O funcionamento regular limitado a partir de 12 de abril de 2021 será acompanhado
por uma vasta oferta de testes. Os autotestes serão disponibilizados pelo Estado a
todas as crianças e funcionários de serviços de cuidado infantil. As crianças serão
testadas em casa pelos seus pais. A utilização dos autotestes é voluntária. No
entanto, para além das medidas de higiene que devem continuar a ser estritamente

respeitadas e das vacinações dos funcionários e do pessoal dos serviços de cuidado
infantil, a possibilidade de testagem é outro componente importante para aumentar
ainda mais a proteção da saúde e

a proteção contra infeções e, assim, manter o funcionamento dos serviços de
cuidado infantil. As vacinas serão retomadas de acordo com as diretrizes do
Ministério do Trabalho, Saúde e Assuntos Sociais.

A apresentação do resultado de um teste não constitui um pré-requisito para o
exercício de um emprego ou de serviços de cuidados infantil.

Informação sobre o autoteste
São fornecidos os chamados testes rápidos de antigénios, que fornecem
informações sobre se uma pessoa é infeciosa 15 minutos após a realização do teste.
Os testes adquiridos pelo Ministério da Infância, Família, Refugiados e Integração
(MKFFI) são testes que devem ser realizados pela própria pessoa, e são aprovados
pelo Instituto Federal de Medicamentos e Dispositivos Médicos para utilização
autónoma por pessoas leigas. Os autotestes fornecidos são realizados utilizando
uma zaragatoa na região nasal anterior. As instruções de utilização em anexo
contêm um código QR para este vídeo de formação:

https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G

Pode aceder às instruções aqui:

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung

Disponibilização e âmbito dos autotestes
Na semana a partir de 12 de abril de 2021, os primeiros autotestes serão distribuídos
aos serviços de cuidado infantil através dos prestadores de cuidados e dos
gabinetes de assistência à juventude. Ao mesmo tempo, serão iniciadas outras
entregas, que serão depois efetuadas diretamente nas instituições. Para os serviços
de cuidado infantil, a entrega continuará a ser realizada nos gabinetes de assistência
à juventude. O Ministério encomendou testes em quantidade suficiente. No entanto,
podem verificar-se atrasos ou pequenas divergências de quantidade nas entregas.

Estão previstos dois autotestes por pessoa e por semana, tanto para os funcionários,
como para as crianças. A distribuição dos testes aos funcionários e aos pais deve
ser levada a cabo pelas instituições, sob a sua própria responsabilidade.

Inicialmente, serão fornecidas embalagens com cinco testes e distribuídas em
conformidade. Posteriormente, serão fornecidas embalagens individuais.

Local e momento das testagens voluntárias
Os funcionários devem acordar com o fornecedor o local e o momento da realização
dos autotestes. Os prestadores de serviços de cuidado infantil a título independente
devem tomar a decisão sob a sua própria responsabilidade.

Os pais devem testar os seus filhos em casa utilizando os autotestes fornecidos, e
decidir qual o momento oportuno de o fazer, sob a sua própria responsabilidade.

Procedimentos com os resultados dos testes
No caso de um resultado de teste positivo, os funcionários ou prestadores de
serviços de cuidado infantil não estão autorizados a exercer as suas funções. As
crianças que tenham apresentado resultados positivos não estão autorizadas a
frequentar os serviços de cuidado infantil.

Um resultado positivo no autoteste não implica qualquer obrigação de informar as
autoridades sanitárias. Contudo, deve ser realizado de imediato um teste PCR num
centro de testes ou pelo médico de família. Até à data do teste, devem ser evitados
todos os contactos e deve ser realizada uma quarentena em casa. No caso de um
resultado positivo no teste PCR, devem ser tomadas outras medidas de acordo com
os regulamentos do país ou de acordo com as indicações das autoridades
localmente responsáveis. Isto também se aplica ao regresso das crianças aos
serviços de cuidado infantil ou ao reinício da atividade profissional dos funcionários.
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