Информация за родители,

8.4.2021 г.

чиито деца посещават дневни детски заведения и служби за детски грижи

Информация
за
управляващи
ръководители и персонал

органи,

на дневни детски заведения и служби за детски грижи

Грижи за деца в целодневни детски
заведения и самотестване от 12 април 2021 г.
Грижите за деца в целодневни детски заведения в Северен Рейн-Вестфалия
засега ще продължат да се извършват при нормална дейност в ограничен
режим след 11 април 2021 г. Продължават да важат разпоредбите, посочени в
Официалната информация от 26 март 2021 г.
От 12 април 2021 г. нормалната дейност в ограничен режим ще бъде
съпроводена от широкообхватно предлагане на тестове. На всички деца и
служители в целодневни детски заведения, както и на работещи в сферата на
дневните грижи за деца, федералната провинцията предоставя изделия за
самотестване. Децата ще се тестват вкъщи от родителите. Прилагането на
изделията за самотестване се извършва на доброволен принцип. В допълнение
към подлежащите на стриктно спазване хигиенни мерки и ваксинациите на
служителите в целодневни детски заведения и работещи в сферата на
дневните грижи за деца, възможността за тестване е друг важен компонент за
допълнително повишаване на защитата на здравето и защитата от инфекции,
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за да е възможно продължаване на дейността на целодневните детски
заведения.

Ваксинациите

ще

продължат

съгласно

предписанията

на

компетентното Министерство на труда, здравеопазването и социалните
въпроси.
Представянето на резултат от тест не е предпоставка за започване на работа
или за ползване на предлаганите услуги за грижи за деца.
Информация относно изделията за самотестване
Предлагат се така наречените антигенни бързи тестове, които след 15 минути
показват дали лицето е заразно към момента на тестване. Тестовете,
доставени от Министерство за децата, семейството, бежанците и интеграцията
(MKFFI), са тестове за самостоятелна употреба, които са одобрени от
Федералния институт за лекарства и медицински изделия (BfArM) за
самостоятелно използване от неспециалисти. Предоставените тестове се
извършват с помощта на проба от предната част на носната кухина.
Приложените инструкции за употреба съдържат QR код към това видео за
обучение:
https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G
Инструкциите могат да се изтеглят и от този адрес:
https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
Предоставяне на изделията за самотестване
През седмицата от 12 април 2021 г. първите бързи тестове ще бъдат
разпределени на дневните детски заведения и на работещите в сферата на
дневните грижи за деца през управляващите органи и службите за младежта.
Паралелно ще започнат допълнителни доставки, които ще се извършват
директно до заведенията за детски грижи. За службите за детски грижи
доставките ще продължат да се извършват до службите за младежта.
Министерството е поръчало достатъчни количества тестове. Въпреки това не
може да се изключи възможността да има закъснения или леки отклонения в
количеството при доставките.
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Предвидени са по два бързи теста на човек на седмица както за служителите,
така и за децата. Заведенията за детски грижи отговарят за раздаването на
тестовете на служителите и родителите.
Първоначално ще се предоставят опаковки с пет теста, които трябва да бъдат
разпределени по съответния начин. Впоследствие трябва да бъдат доставени
единични опаковки.
Място и час на доброволните тествания
Служителите трябва да съгласуват мястото и часа на самотестване с
управляващите органи. Самостоятелно заетите лица в сферата на дневните
грижи за деца решават на собствена отговорност.
Родителите тестват децата си вкъщи с помощта на предоставените изделия за
самотестване и решават на собствена отговорност кога да тестват децата си.
Процедура след тестване
При положителен резултат от теста служителите или работещите в сферата на
дневните грижи за деца нямат право да се грижат за деца. Децата, които имат
положителен тест, нямат право да посещават заведенията за целодневни
грижи за деца.
Положителният резултат от бързия тест не води до задължение за
уведомяване на здравната служба. Въпреки това трябва незабавно да се
направи PCR тест в център за тестване или при личния лекар. До датата на
тестване трябва да се избягват всички контакти и да се спазва домашна
карантина. В случай на положителен резултат от PCR теста, последващите
стъпки се извършват в съответствие с разпоредбите на провинцията или по
реда на местните компетентни органи. Това важи и за връщането на детето в
заведенията за детски грижи или възобновяването на дейността на служителя.

Министерство за децата, семейството, бежанците и
интеграцията на провинция Северен Рейн-Вестфалия
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