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  Грант Хендрик Тонне Министър на образованието 
на Долна Саксония 

 

Хановер, 30. ноември 2021 г. 

 

 

Уважаеми родители, 

уважаеми законни настойници, 

 

Не е напълно изненадващо, но за съжаление тревожно, че броят на заразените с 

COVID-19 нараства в цялата страна, а също и в Долна Саксония много бързо и все 

още не се вижда края на развитието. Поради тази причина днес отново се обръщам 

директно към Вас, бих искал да Ви информирам за текущата ситуация и да помоля за 

Вашето съдействие. 

Нашата обща цел е да поддържаме възможно най-добре образованието, грижата и 

възпитанието на Вашето дете или Вашите деца в дневни центрове и дневни заведения 

за детски грижи, дори и в ситуация на пандемия, в която за съжаление все още се 

намираме. Дори по време на пандемия детето Ви трябва да се възползва от ранна 

подкрепа и Вие трябва да можете да разчитате на необходимите за деца грижи. 

Опитът от изминалата година показа колко важни са отворените детски градини  за 

нашите деца.  

 

Какво ще се направи, за да се гарантира това? 

 

Всички детски дневни центрове имат хигиенна концепция, която описва как конкретно 

заведението изпълнява изискванията на Закона за защита от инфекции на място. Тези 

концепции гарантират, че здравето на децата, служителите и родителите е защитено 

дори в настоящата ситуация на пандемия. 

 

За развитието на тези хигиенни концепции, заведенията могат да се обърнат към 

„Рамковия хигиенен план на Долна Саксония за заведения за детски грижи по време на 

Корона“, в който са описани конкретните мерки. Това включва, например, редовнo 

проветряване - в някои случаи също техническа поддръжка -, подходящо за децата 

прилагане на хигиенни правила или правила за поведение за външни хора. Списък с 

често задавани въпроси, който можете да намерите на интернет страницата на 

Министерството на образованието под рубриката „Актуално“, и в него се предоставя 

информация за проблемите при изпълнението.  
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Препоръчителните хигиенни мерки включват също серия тестове на случаен принцип 

на деца на възраст за детската градина в дневните центрове и заведенията за детски 

грижи. Те са от голямо значение за ранното прекъсване на веригите на инфекции и за 

ограничаване на пандемичните събития, а също така защото  понастоящем няма 

налични ваксинации за деца под 12 години.  

 

За да могат всички деца на възраст за посещение на детска градина да бъдат 

тествани редовно без налична причина, правителството на провинцията предоставя 

три бързи–антигенни-теста  седмично за всички деца на възраст от навършени 

три години от септември 2021 г. За да се повиши защитата срещу инфекцията за 

всички участници е важно да се достигне до възможно най-много деца и Вие като 

родители да сте убедени и да подкрепите тези безпричинни сериини тестове. 

Тестването трябва да се провежда у дома преди посещение на детска градина, така че 

да могат да бъдат открити инфекции преди посещението на детското заведение.  

 

За разлика от училището, в момента няма задължителен тест за проверка на децата. 

Бих искал обаче да Ви призова да тествате детето си в понеделник, сряда и петък ( 

аналогично както в училище) преди да отидете в детския дневен център. 

Финансираните от държавата тестове за безпричинни сериини тестове ще могат 

ефективно да защитят децата, обгрижвани в група, персонала, работещ там и не на 

последно място семействата на обгрижваните деца, ако всички родители на деца 

посещаващи дневните центрове  също поддържат стратегията за тестване и 

тестовете, предоставени от държавата, да се използват последователно.  

 

Бих искал да Ви благодаря много за помощта. Пожелавам на Вас и Вашите семейства 

всичко най-хубаво в този труден момент! Бъдете  здрави! 

 

С приятелски поздрави 

 


