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

Πληροφορίες για φορείς, διευθύνσεις, προσωπικό
των ημερήσιων παιδικών σταθμών ή των κέντρων ημερήσιας φροντίδας τέκνων

Ημερήσια φροντίδα παιδιών και self-test από
12 Απριλίου 2021
Η φροντίδα των παιδιών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία παραμένει σε περιορισμένη κανονική
λειτουργία και μετά τις 11 Απριλίου 2021 μέχρι νεοτέρας. Εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες
που αναφέρονται στις επίσημες πληροφορίες της 26ης Μαρτίου 2021.
Η περιορισμένη κανονική λειτουργία από την 12η Απριλίου 2021 συνοδεύεται από πλήρη
προσφορά τεστ. Όλα τα παιδιά και οι εργαζόμενοι των κέντρων ημερήσιας φροντίδας παιδιών
καθώς και τα άτομα που ασχολούνται με την φροντίδα των παιδιών θα πρέπει να υποβληθούν
σε self-test σε εθνικό επίπεδο. Τα παιδιά εξετάζονται στο σπίτι από τους γονείς. Η εφαρμογή
των self-test πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, η δυνατότητα υποβολής σε τεστ
είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, πέραν των αυστηρών μέτρων υγιεινής που εξακολουθούν να
τηρούνται και των εμβολιασμών των εργαζομένων και των εργαζομένων των κέντρων
ημερήσιας φροντίδας παιδιών, προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω

η προστασία της υγείας και αποτροπή μόλυνσης, διατηρώντας έτσι τη λειτουργία των κέντρων
ημερήσιας φροντίδας των παιδιών. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του υπουργείου Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η υποβολή αποτελέσματος του τεστ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της
απασχόλησης ή για την εκτέλεση της προσφοράς.
Πληροφορίες για το τεστ
Παρέχονται τα λεγόμενα γρήγορα τεστ αντιγόνων, τα οποία μετά από 15 λεπτά παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με το αν ένα άτομο είναι μολυσματικό κατά τη στιγμή της δοκιμής. Τα τεστ
που παρέχονται από το MKFFI είναι τεστ για ίδια χρήση που έχουν εγκριθεί από το
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμάκων και Ιατρικών Προϊόντων για ίδια χρήση από μη ειδικούς.
Τα self test που παρέχονται εκτελούνται μέσω λήψης επιχρίσματος από το πρόσθιο τμήμα της
μύτης. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης που επισυνάπτεται στο παράρτημα περιέχει κωδικό QR
για αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο:
https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G
Αυτός ο οδηγός μπορεί επίσης να βρεθεί εδώ:

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
Παροχή και έκταση του self test
Την εβδομάδα από την 12η Απριλίου 2021, θα μοιραστούν τα πρώτα self test μέσω φορέων και
γραφείων νεολαίας στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών και οι εργαζόμενοι των κέντρων
ημερήσιας

φροντίδας

παιδιών.
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πραγματοποιούνται απευθείας στα ιδρύματα. Για τα κέντρα ημερήσιας περίθαλψης τέκνων, η
παράδοση συνεχίζει να γίνεται στα γραφεία νεολαίας. Το Υπουργείο έχει παραγγείλει τεστ σε
επαρκείς ποσότητες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι κατά τις παραδόσεις ενδέχεται να
προκληθούν καθυστερήσεις ή αποκλίσεις ποσότητας.

Προβλέπονται δύο self-test ανά άτομο ανά εβδομάδα, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για
τα παιδιά. Η κατανομή των τεστ στους εργαζόμενους και τους γονείς πραγματοποιείται από τα
ιδρύματα με δική τους ευθύνη.
Αρχικά, παρέχονται μονάδες συσκευασίας με πέντε τεστ, οι οποίες πρέπει να διανέμονται
αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παρέχονται μεμονωμένες συσκευασίες.
Τόπος και ώρα των εθελοντικών τεστ
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συντονίζονται με τον φορέα σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο
των εθελοντικών τεστ. Οι εργαζόμενοι των κέντρων ημερήσιας φροντίδας παιδιών
αποφασίζουν με δική τους ευθύνη.
Οι γονείς ελέγχουν τα παιδιά τους στο σπίτι μέσω των self-test που τους παρέχονται και
αποφασίζουν με δική τους ευθύνη πότε θα κάνουν τεστ στα παιδιά τους.
Χειρισμός των αποτελεσμάτων τεστ
Σε περίπτωση που αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό, οι εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενοι των
κέντρων ημερήσιας φροντίδας παιδιών δεν πρέπει να φροντίζουν παιδιά. Τα παιδιά που έχουν
θετικό αποτέλεσμα στο τεστ δεν πρέπει να επισκέπτονται την μονάδα παροχής παιδικής
φροντίδας.
Το θετικό αποτέλεσμα του self test δεν συνεπάγεται υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στο
Γραφείο Υγείας. Ωστόσο, θα πρέπει να διεξάγεται αμέσως τεστ PCR σε κέντρο εξέτασης ή σε
οικογενειακό γιατρό. Μέχρι την ημερομηνία του τεστ πρέπει να αποφεύγονται όλες οι επαφές
και πρέπει να τηρείται καραντίνα στο σπίτι. Σε περίπτωση θετικής ανίχνευσης στο PCR,
λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ή τις τοπικές αρμόδιες
αρχές. Αυτό ισχύει και για την επιστροφή του παιδιού στο κέντρο προσφοράς φροντίδας ή την
επανέναρξη των δραστηριοτήτων των εργαζομένων.
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