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Ενημέρωση γονέων
των οποίων τα παιδιά τυγχάνουν φροντίδας σε ημερήσιους παιδικούς σταθμούς ή σε
κέντρα ημερήσιας φροντίδας τέκνων

Πληροφορίες
προσωπικό

για

φορείς,

διευθύνσεις,

των ημερήσιων παιδικών σταθμών ή των κέντρων ημερήσιας φροντίδας τέκνων

Νέες ρυθμίσεις της ημερήσιας φροντίδας παιδιών σχετικά
με την καραντίνα από τις 11 Σεπτεμβρίου 2021
Η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της ημερήσιας φροντίδας παιδιών στη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία παραμένει πρωταρχική προτεραιότητα. Κατά συνέπεια, στις
υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας παιδιών θα πρέπει να περιορίζεται η επιβολή
καραντίνας στο μέλλον, κατά κανόνα, στην περίπτωση που υπάρχει αποδεδειγμένη
μόλυνση.
Σε περίπτωση εμφάνισης λοίμωξης σε παιδί, σε εργαζόμενο ή σε υπεύθυνο της
ημερήσιας φροντίδας παιδιών ορίζεται περίοδος απομόνωσης 14 ημερών για το
υπόψη πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού κορωνοϊού για τεστ και
καραντίνα.
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αυτή,
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πρόσωπα

μπορούν

κανονικά

να

εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην υπηρεσία. Ωστόσο, για τα παιδιά, τους μη
ανοσοποιημένους εργαζόμενους στους ημερήσιους παιδικούς σταθμούς και τους μη
ανοσοποιημένους εργαζόμενους στην ημερήσια φροντίδα παιδιών, απαιτείται τεστ
εντός των επόμενων 14 ημερών με τρία τεστ ανά επτά ημέρες. Οι ημέρες των τεστ
καθορίζονται από το ίδρυμα ή τον υπεύθυνο της ημερήσιας φροντίδας παιδιών. Το
πρώτο τεστ πρέπει να διεξαχθεί μετά την εμφάνιση συμβάντος μόλυνσης πριν από
την εκ νέου επίσκεψη στο ίδρυμα ή στην υπηρεσία ημερήσιας φροντίδας παιδιών. Τα
παιδιά μπορούν να υποβάλλονται σε τεστ με rapid τεστ κορωνοϊού ή selftest
κορωνοϊού, οι μη ανοσοποιημένοι εργαζόμενοι και οι μη ανοσοποιημένοι υπεύθυνοι
της ημερήσιας φροντίδας παιδιών μέσω rapid τεστ κορωνοϊού (τεστ πολιτών ή
εργαζομένων).
Η διεξαγωγή των selftest μπορεί να πραγματοποιηθεί το πρωί της κάθε ημέρας
φροντίδας, αλλά και την παραμονή, προκειμένου να δοθεί στους γονείς μεγαλύτερη
ευελιξία κατά τη διεξαγωγή των τεστ σε μικρά παιδιά.
Όταν σε μια υπηρεσία ημερήσιας φροντίδας παιδιών παρέχονται ομαδικά τεστ PCR
σε τακτική βάση, η υποχρέωση τεστ πληρούται μέσω της συμμετοχής σε αυτά.
Εάν τα παιδιά, οι μη ανοσοποιημένοι εργαζόμενοι του ιδρύματος ή οι μη
ανοσοποιημένοι υπεύθυνοι της ημερήσιας φροντίδας παιδιών δεν συμμορφωθούν με
την υποχρέωση του τεστ, θα πρέπει να αποκλείονται από τη συμμετοχή στις
επόμενες 14 ημέρες μετά την εμφάνιση περίπτωσης μόλυνσης.
Τα άτομα που δεν παρακολουθούν συνεχώς την υπηρεσία ημερήσιας φροντίδας
παιδιών κατά τις 14 ημέρες θα πρέπει να συμμετέχουν στα τρέχοντα τεστ από την
ημερομηνία της επιστροφής τους. Επίσης, πριν από την εκ νέου συμμετοχή στην
υπηρεσία πρέπει να διενεργηθεί τεστ.
Οι γονείς πρέπει να επιβεβαιώσουν εγγράφως τη διεξαγωγή των τεστ. Οι ασφάλειες
των γονέων σχετικά με τις αντίστοιχες εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους πρέπει να
παρέχονται στη διοίκηση του ιδρύματος ή σε άτομο που εργάζεται στην ημερήσια
φροντίδα παιδιών (βλέπε έντυπο) και να παραδοθεί μετά από 14 ημέρες για φύλαξη.

Σε δεόντως αιτιολογημένες μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να προβεί
η αρμόδια αρχή σε ατομική εξέταση προσώπων επαφής και να διατάξει καραντίνα για
τα πρόσωπα επαφής (π.χ. όταν υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις σε ημερήσιο
παιδικό σταθμό ή σε κέντρο ημερήσιας παιδικής φροντίδας). Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η δυνατότητα «τεστ αποδέσμευσης» μετά την πέμπτη ημέρα της
καραντίνας μέσω δοκιμής PCR και μετά την έβδομη ημέρα μέσω rapid τεστ αντιγόνου
υψηλής ποιότητας από τον κατάλογο του Ινστιτούτου Paul-Ehrlich (βλέπε.
https://www.pei.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-

sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-0412-2020.pdf?

blob=publicationFile&v=55).

Το δωρεάν τεστ πρέπει να εκτελείται ανεξάρτητα από τον παιδίατρο ή τον
οικογενειακό γιατρό και είναι δωρεάν.

Σημείωση σχετικά με τις παραδόσεις των selftest για παιδιά
Για να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση μόλυνσης, είναι διαθέσιμος επαρκής αριθμός
από selftest επιτόπου, οι ατομικές ποσότητες παράδοσης αυξάνονται κατά μία
δοκιμή ανά παιδί για την 37η και 38η ημερολογιακή εβδομάδα. Αυτό θα επιτρέψει να
υπάρχει απόθεμα ενός τεστ ανά παιδί και εβδομάδα για τυχόν επιπλέον τεστ που θα
απαιτηθούν. Με την εμφάνιση συμβάντος μόλυνσης και τη χρήση του εν λόγω
αποθέματος, μπορεί μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας να ζητήσει εκ νέου
ειδική ποσόστωση για να είμαστε προετοιμασμένοι για πιθανές περαιτέρω
περιπτώσεις μολύνσεων.
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