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Нови разпоредби за карантина в детските градини и
занималните, считано от 11 септември 2021 г.
Осигуряването на редовни занятия в детските градини и занималните в Северен
Рейн-Вестфалия продължава да бъде наш основен приоритет. Следователно в
бъдеще редът на обявяване на карантина в тези заведения трябва да бъде
ограничен до очевидните случаи на заразяване.
При възникване на инфекция при дете, служител или друг персонал на детското
заведение, съответното лице се подлага на 14-дневна карантина в съответствие с
раздел 15 от Наредбата за тестване за коронавирус и карантина.
В този случай детското заведение продължава да работи нормално. След това
обаче децата, не имунизираните служители и не имунизираният персонал са
задължени да тестват в рамките на следващите 14 дни, всеки от тях с по три теста
седмично. Дните за тестване се определят от детското заведение или от
служителите му. Първият тест трябва да се направи след появата на инфекцията,

преди отново да посетите детската градина или занималнята. В случай на
инфекция, тестът да се извърши преди повторно посещение на детската градина
или занималнята. Децата могат да бъдат тествани с помощта на бърз тест за
коронавирус или с тест за самостоятелно тестване за коронавирус, а не
имунизираните служители и работници в детското заведение – с бърз тест за
коронавирус (тест за граждани или служители).
Тестването с тестове за самостоятелно тестване може да се извърши сутринта в
деня на посещението на детското заведение, но също и вечерта на предходния
ден, за да се даде възможност на родителите за възможно най-голяма гъвкавост
при тестването на малки деца.
Ако в детското заведение се предлага редовно извършване на групови PCR
тестове, задължението за тестване се изпълнява чрез участие в процедурата.
Ако децата, не имунизираните служители или не имунизираният персонал не
отговорят на изискването за тестване, те няма да имат достъп до детското
заведение през следващите 14 дни след появата на инфекция.
Лицата, които не посещават детското заведение през тези 14 дни, трябва да
участват в извършваните тестове, считано от момента на завръщането им. Дори и
в такъв случаи трябва да им се направи тест, преди те да могат да посещават
отново детското заведение.
Родителите трябва да потвърдят писмено, че тестването е извършено.
Потвърждението на родителите за съответните тестове и резултатите от тях
трябва да бъдат представени на ръководството на детската градина или на
служител от занималнята (виж примерен формуляр) и след 14 дни да бъдат
предадени за съхранение.
В някои отделни случаи може да се наложи компетентният орган да наложи
идентификация на отделно контактно лице и да разпореди налагане на карантина
на контактните лица (напр. ако в детска градина или занималня са се появили
няколко случая на заразяване). В такъв случай се предоставя възможност за
„безплатно тестване“ с PCR-тест след петия ден от карантината и с
висококачествен бърз антигенен тест от списъка на Института Пол Ерлих след

седмия

ден

от

карантината

(виж

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierungsensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=55).
Безплатното тестване трябва да се извърши независимо от педиатър или семеен
лекар без заплащане.
Забележка относно доставките на тестове за самостоятелно тестване за деца
За да се гарантира, че в случай на инфекция необходимите тестове за
самостоятелно тестване са налични в достатъчно количество, индивидуалните
количества за доставка за 37-та и 38-та календарна седмица се увеличават с един
тест за самостоятелно тестване на дете. Това ви дава възможност да се запасите
с още един тест на дете седмично за всяко допълнително тестване, което може да
се наложи. При появата на инфекция и необходимост от употребата на тази
доставка,

можете

отново

да

поискате

специална

квота

чрез

напълно

автоматизирания процес, за да сте подготвени на нови случаи на възникване на
инфекция.
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