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Informacje dla rodziców
których dzieci są pod opieką dziennych placówek opiekuńczych dla dzieci lub domowej
opieki dziennej dla dzieci

Informacje

dla

podmiotów,

kierownictwa,

personelu
dziennych placówek opiekuńczych dla dzieci oraz jednostek domowej opieki dziennej
dla dzieci

Nowe regulacje w zakresie opieki dziennej nad dziećmi
przebywającymi na kwarantannie od 11 września 2021 r.
Zapewnienie regularnego funkcjonowania placówek dziennej opieki nad dziećmi w
Nadrenii Północnej-Westfalii pozostaje nadal najwyższym priorytetem. Dlatego w
przypadku usług opieki dziennej nad dziećmi nakaz kwarantanny powinien być w
przyszłości zasadniczo ograniczony do przypadków ewidentnego zakażenia.

Jeśli do zakażenia dojdzie u dziecka, pracownika lub osoby sprawującej opiekę
dzienną, osoba ta podlega 14-dniowej kwarantannie zgodnie z § 15 rozporządzenia w
sprawie badań i kwarantanny w zakażeniu koronawirusem.
W takim przypadku z reguły wszystkie pozostałe osoby mogą nadal uczestniczyć w
ofercie. Natomiast dzieci, nieuodpornieni pracownicy żłobka i nieuodpornieni
pracownicy ośrodka opieki dziennej nad dziećmi są zobowiązani do wykonania trzech
badań w ciągu siedmiu dni w ciągu kolejnych 14 dni. Dni wykonywania badań są
ustalane przez instytucję lub dostawcę usług opieki dziennej. Pierwsze badanie
wymaga przeprowadzenia po wystąpieniu przypadku zakażenia przed następną wizytą
w placówce lub ośrodku opieki dziennej. Dzieci mogą być badane za pomocą
szybkiego testu lub zestawu do samodzielnego wykonania badania na obecność
koronawirusa, nieuodpornieni pracownicy i nieuodpornieni pracownicy opieki dziennej
mogą być badani za pomocą szybkiego testu na obecność koronawirusa (test
obywatelski lub pracowniczy).
Samodzielne badanie można wykonać rano w dniu opieki, ale także wieczorem, aby
umożliwić rodzicom jak największą elastyczność w przeprowadzaniu badań u małych
dzieci.
Jeśli badanie PCR jest regularnie oferowane w placówce opieki dziennej, obowiązek
badania jest spełniony poprzez samo uczestnictwo w programie opieki nad dziećmi.
Jeżeli dzieci, nieuodpornieni pracownicy placówki lub nieuodpornieni pracownicy
przedszkola nie dopełnią obowiązku badań, należy wykluczyć ich z udziału w kolejnych
14 dniach od wystąpienia przypadku zakażenia.
Osoby, które nie uczestniczą stale w ofercie opieki w ciągu 14 dni, są włączane do
badań bieżących od momentu powrotu. Również w takim przypadku przed ponownym
skorzystaniem z oferty należy przeprowadzić test.
Rodzice muszą potwierdzić pisemnie przeprowadzenie testów. Potwierdzenia badań i

ich wyniki należy przedłożyć dyrekcji placówki lub opiekunowi dziennemu (patrz wzór
formularza) i po 14 dniach przekazać do przechowania.
W uzasadnionych przypadkach indywidualnych konieczne może być jednak
zainicjowanie przez właściwy organ indywidualnego ustalania kontaktów oraz
zarządzenie kwarantanny dla osób kontaktowych (np. jeżeli w ośrodku opieki dziennej
nad dziećmi lub w żłobku występuje kilka przypadków). W takich przypadkach istnieje
możliwość „bezpłatnego badania” po piątym dniu kwarantanny za pomocą testu PCR,
a po siódmym dniu za pomocą wysokiej jakości szybkiego testu antygenowego z listy
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(por.

https://www.pei.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-0412-2020.pdf? blob=publicationFile&v=55).
Bezpłatne badanie należy przeprowadzić samodzielnie u pediatry lub lekarza
rodzinnego, jest ono bezpłatne.

Uwaga dotycząca dostarczania testów do samodzielnego wykonania badań u dzieci
Aby w przypadku infekcji zapewnić dostępność dostatecznej ilości wymaganych
zestawów do samodzielnego przeprowadzenia badań, indywidualne ilości dostaw dla
37. i 38. tygodnia ustalane są przez władze sanitarne. Co tydzień kalendarzowy
zwiększa się liczba samotestów na każde dziecko. Umożliwia to zachowanie zapasu
jednego zestawu na dziecko tygodniowo na wypadek konieczności przeprowadzenia
dodatkowych badań. W przypadku wystąpienia incydentu zakażenia i wykorzystania
zapasu można ponownie zwrócić się o przyznanie specjalnego kontyngentu w drodze
automatycznej procedury, aby zapewnić gotowość na wypadek ewentualnych
kolejnych zakażeń.
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