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Teste Corona 

• Pentru a proteja copiii, părinții și lucrătorii în creșe și grădinițe Ministerul Muncii, Socialului și 

Integrării pune la dispoziție teste Corona pentru copii și după vacanța de vară. 

• Cu ajutorul acestora puteți testa mai departe copilul dumneavoastră. Testarea nu este 

obligatorie. Cu toate astea : cu cât se administrează mai multor copii testul, cu atât mai mare 

este protecția împotriva unei infectări. Acest lucru devine important tocmai după vacanta, 

când riscul de  „a aduce „ infecția creste. 

• Sunt prevăzute doua teste pentru fiecare copil pe săptămână. 

• Testele precum și alte informații și indicațiile de administrare le primiți ca de obicei direct de 

la creșe și grădinițe. 

• In cazul unui test pozitiv , este probabil vorba despre o infecție Corona. în acest caz copilul 

trebuie sa rămână acasă pentru a evita infectarea altora. Rezultatul testului trebuie neapărat 

în acest caz verificat de doctorul de familie/pediatru sau la un centru de testare cu un test 

PCR. Accesul la serviciile de îngrijire a copilului este din nou permis când testul PCR este 

negativ. 

• Prin testarea regulata a copiilor și a personalului din creșe și grădinițe vrem sa evitam 

reînchideri ale instituțiilor pentru ca copiii și părinții au nevoie de creșe și grădinițe. Va rugăm 

să ne sprijiniți efortul. Mulțumim mult. 

Vaccinarea 

• Pe lângă testarea regulata dorim sa promovăm vaccinul Corona, dragi părinți. Cu ajutorul lui 

va puteți proteja de grave evoluții ale bolii. Întrucât nu este vaccin pentru copiii preșcolari, 

rata de infectare a celor mici este mare, chiar sub rata adulților. 

• Informații în mai multe limbi despre vaccin găsiți la adresa https://ms.sachsen-

anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/mehrsprachige-corona-infos-multilingual-

information/ 

Respectarea regulilor de igienă 

• Va rugam păstrați distanta de alte persoane și în creșe și grădinițe. În cazul în care nu poate fi 

păstrată distanta de 1.5 metri, va rugam sa purtați o masca. 
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