Ministerul Copiilor, Familiei,
Refugiaților și Integrării
al landului Renania de Nord-Westfalia
10.09.2021

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

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

Noi reguli pentru centrele de îngrijire zilnică a copiilor privind
carantinarea începând cu data de 11 septembrie 2021
Asigurarea funcționării în regim normal a centrelor de îngrijire zilnică a copiilor din landul Renania
de Nord-Westfalia rămâne prioritatea principală. Prin urmare, în ceea ce privește centrele de
îngrijire zilnică a copiilor, ordinul de carantinare ar trebui pe viitor să fie aplicat în general în mod
limitat, doar pentru cazurile de infectare ce pot fi demonstrate.
În cazul infectării unui copil, al unui angajat sau al unei persoane care face parte din personalul
de îngrijire a copiilor, pentru persoana în cauză se instituie carantină pe o perioadă de 14 zile,
conform art. 15 din Regulamentul privind testarea și carantinarea în cazul infecției cu noul
coronavirus.
În acest caz, celorlalte persoane li se permite, în general, participarea în continuare la activitățile
centrelor. Cu toate acestea, în cazul copiilor, angajaților neimunizați și personalului de îngrijire a
copiilor neimunizat din centrele de îngrijire zilnică a copiilor se impune obligativitatea testării de 3
ori în 7 zile, pe parcursul următoarelor 14 zile. Zilele în care se efectuează testele sunt stabilite
de către instituție sau de către persoana din cadrul personalului de îngrijire a copiilor. Primul test
se efectuează după apariția cazului de infectare, înaintea următoarei intrări în grădiniță sau în
centrul de zi. Copiii pot fi testați printr-un test rapid sau autoadministrat, angajații neimunizați și
personalul de îngrijire a copiilor neimunizat pot fi testați printr-un test rapid (test reglementat sau
oferit de către angajator – Bürgertest/Beschäftigtentest).
Efectuarea testului autoadministrat poate avea loc în dimineața zilei respective, dar și în seara
precedentă, astfel încât părinților să le fie permis un grad cât mai mare de flexibilitate în ceea ce
privește efectuarea de teste la copiii mici.
În cazul în care în centrul de îngrijire zilnică a copiilor se efectuează regulat testări de tip PCR în
masă, obligativitatea testării se consideră a fi îndeplinită prin participarea la această testare.
În cazul în care copiii, angajații nevaccinați ai instituției sau personalul de îngrijire a copiilor
neimunizat nu respectă obligația de testare, aceștia sunt excluși de la activități pe perioada
următoarelor 14 zile de la apariția cazului de infectare.

Persoanele care nu frecventează în mod continuu centrul de îngrijire pe parcursul celor 14 zile
vor fi incluse, începând cu momentul întoarcerii, în programul de testări în desfășurare. Chiar și
în acest caz trebuie efectuat un nou test înaintea reintrării în colectivitate.
Părinții vor declara în scris faptul că testele au fost efectuate. Declarațiile părinților privind testele
respective și rezultatele acestora se vor prezenta conducerii instituției sau personalului din
centrele de îngrijire zilnică a copiilor (a se vedea model formular), iar după 14 zile vor fi predate
spre a fi păstrate.
În cazuri individuale justificate este posibil ca autoritățile competente să inițieze o anchetă
individuală de urmărire a contacților și să instituie carantină pentru contacți (de exemplu, atunci
când există mai multe cazuri într-o grădiniță sau într-un centru de zi). În aceste cazuri există
posibilitatea efectuării unei testări gratuite (Freitestung) după a cincea zi de carantină – și anume
cu un test PCR, iar după a șaptea zi – un test rapid antigen de înaltă calitate aflat pe lista
Institutului
Paul-Ehrlich
(a
se
consulta
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaetsars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=55).
Testarea gratuită va fi făcută în mod independent de către pediatru sau medicul de familie și este
gratuită.
Atenționări privind livrarea testelor autoadministrate pentru copii
Pentru a se asigura faptul că, în cazul unei infecții, testele autoadministrate necesare la fața
locului sunt disponibile în cantități suficiente, cantitățile individuale ce urmează a fi livrate vor fi
suplimentate cu un test autoadministrat per copil pentru săptămânile calendaristice 37 și 38.
Astfel se asigură un stoc de un test pe săptămână per copil pentru eventuale testări suplimentare
necesare. În cazul apariției unei infecții și a epuizării acestui stoc, se poate solicita din nou o cotă
specială prin intermediul procedurii automatizate, în vederea pregătirii pentru eventuale cazuri de
infecție viitoare.
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