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Informații pentru părinții
ai căror copii frecventează grădinițe sau centre de zi

Informații destinate sponsorilor, conducerii,
personalului
grădinițelor și centrelor de zi

Îngrijirea
zilnică
a
copiilor
și
teste
autoadministrabile începând cu 12 aprilie 2021
Centrele de îngrijire zilnică a copiilor din Nordrhein-Westfalen vor opera la capacitate
limitată regulată după data de 11 aprilie 2021 și până la noi ordine. Se aplică în
continuare reglementările din Informarea Oficială de la data de 26 martie 2021.
Operarea limitată regulată începând cu 12 aprilie 2021 va fi însoțită de punerea la
dispoziție a unui număr extins de teste. La nivelul landului, tuturor copiilor și
angajaților din centrele de îngrijire zilnică a copiilor, precum și personalului de
îngrijirea a copiilor li se vor pune la dispoziție teste autoadministrabile. Copiii vor fi
testați acasă de către părinți. Efectuarea testelor autoadministrabile este voluntară.
Pe lângă măsurile igienice ce trebuie strict respectate și imunizarea angajaților și a
personalului de îngrijire a copiilor, efectuarea testelor este și ea un element important
de menținere a stării de sănătate și de protecție împotriva infecției, astfel încât
activitatea centrelor de îngrijire zilnică a copiilor să poată fi desfășurată în continuare.

Campaniile de imunizare se desfășoară conform ordinelor Ministerului Copiilor,
Familiei, Refugiaților și Integrării.
Divulgarea rezultatului unui test nu este o precondiție pentru angajare, respectiv
pentru acceptarea ofertei de muncă în domeniul îngrijirii.
Informații privind testul autoadministrabil
Se vor livra așa-numite teste rapide antigen care indică după 15 minute dacă o
persoană este infectată la momentul efectuării testului. În cazul testelor achiziționate
de MKFFI (Ministerul Copiilor, Familiei, Refugiaților și Integrării) este vorba despre
teste pentru uz propriu, aprobate pentru autoadministrare de către Institutul Federal
al Medicamentului și Produselor medicale. Testele autoadministrabile puse la
dispoziție se efectuează prin introducerea tamponului steril în cavitatea nazală
anterioară. Instrucțiunile de folosire anexate conțin un cod QR către următorul
videoclip de prezentare:

https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G
Instrucțiunile pot fi consultate și aici:

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
Punerea la dispoziție și domeniul de aplicare a testelor autoadministrabile
În săptămâna începând cu 12 aprilie 2021, primele teste autoadministrabile vor fi
distribuite grădinițelor și personalului de îngrijire a copiilor de către sponsori și
direcțiile de protecție a copilului. În paralel vor începe livrări suplimentare, care vor fi
destinate direct grădinițelor. Pentru centrele de zi, livrarea va fi mediată în continuare
de către direcțiile de protecție a copilului. Ministerul a comandat o cantitate suficientă
de teste. Cu toate acestea, se va lua în considerare faptul că pot avea loc întârzieri
sau minime insuficiențe cantitative în privința livrărilor.

Sunt prevăzute câte două teste autoadministrabile per persoană și săptămână, atât
pentru angajați, cât și pentru copii. Distribuția testelor către angajați și părinți cade în
sarcina grădinițelor.
Inițial vor fi puse la dispoziție pachete cu 5 teste care vor fi apoi distribuite. Mai târziu
vor fi livrate pachete individuale.
Locația și intervalul de timp pentru testarea voluntară
Angajații se vor pune de acord împreună cu sponsorii privind locația și intervalul de
timp pentru testările cu teste autoadministrabile. Personalul de îngrijire a copiilor liber
profesionist decide din proprie inițiativă.
Părinții își vor testa copiii acasă cu ajutorul testelor autoadministrabile puse la
dispoziție și decid din proprie inițiativă când vor fi efectuate aceste teste.
Măsurile aplicabile privind rezultatele testelor
În cazul unui rezultat pozitiv, angajații, respectiv personalul de îngrijire a copiilor nu
mai pot îngriji copii. Copiii care au un rezultat pozitiv la test nu mai pot frecventa
instituția de îngrijire zilnică a copiilor.
Un rezultat pozitiv la testul autoadministrabil nu atrage după sine obligativitatea de a
anunța autoritățile sanitare. Cu toate acestea, este obligatorie efectuarea unui test
PCR într-un centru de testare sau de către medicul de familie. Până la data efectuării
acestui test este interzis contactul cu alte persoane și se va institui carantină la
domiciliu. În cazul unui test PCR pozitiv, se vor respecta măsurile înscrise în ordinele
landului, respectiv ale autorităților locale responsabile. Acest lucru se aplică și pentru
reintrarea în colectivitate a copiilor, respectiv pentru reînceperea activității angajaților.
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