Informații pentru părinți,
ai căror copii sunt îngrijiți în gradinite sau în centrele de zi

Îngrijire de zi și auto-teste din 12 aprilie 2021
Regulamentul de ordine interioara din 12 aprilie 2021 va fi însoțit de o oferta convenabila
de testare.
Copiii sunt testați acasă de părinți. Autotestele sunt utilizate în mod voluntar. Opțiunea
de testare se adaugă măsurilor de igienă care trebuie încă respectate cu strictețe și este o
altă componentă importantă pentru sporirea protecției sănătății și prevenirea infectarii ,
asa incat sa se poata menține operațiunile de îngrijire a copilului.

Informații referitoare la auto-testare
Autotestele puse la dispozitie, sunt efectuate folosind o mostra prelevata din zona nazală
frontala. Instrucțiunile de utilizare atașate conțin un cod QR pentru acest videoclip de
instruire:
https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G bDxSP2G
Aceste instructiuni pot fi gasite si aici:
https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-Informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung

Pregatirea si modu de folosire al autotestelor
In săptămâna din 12.04.2021, primele autoteste vor fi distribuite grădinițelor și centrelor
de zi . Pentru copii sunt planificate două autoteste per persoană pe săptămână.

Locul și ora testelor voluntare.
Părinții își testează copiii acasă folosind autotestele puse la dispozitie și decid pe propria
răspundere când să-și testeze copiii.

Procedura aplicabilă in functie de rezultatul testelor
Copiii care au fost testati pozitiv nu au voie să frecventeze centrele de ingrijire de zi.
Rezultatul pozitiv al autotestului nu declanșează nicio obligație de raportare la
departamentul de sănătate publică. Cu toate acestea , un test PCR trebuie efectuat
imediat într-un centru de testare sau la cabinetul medicului de familie. Toate contactele
trebuiesc evitate până la data efectuarii testului si trebuie să existe o carantină acasă. În
cazul unei detectări pozitive a PCR , etapele ulterioare sunt efectuate în conformitate cu
reglementările de stat sau în conformitate cu ordinea autorităților responsabile la nivel
local. Acest lucru se aplică și revenirii copilului la centrul de îngrijire de zi .

