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  Grant Hendrik Tonne Ministrul Educatiei  
al Saxoniei Inferioare 
 

Hanovra, la 30 noiembrie 2021 

 

 

Stimati parinti, 

Stimati parinti custodieni, 

 

nu este un lucru foarte surprinzator, dar din pacate ingrijorator, ca rata de infectare cu 

COVID-19 este in rapida crestere in intreaga Germanie ca si in Saxonia Inferioara, fara a se 

intrevedea sfarsitul acestei evolutii. Acesta este motivul pentru care ma adresez Dvs. in mod 

direct, in dorinta de a va tine la curent si de a solicita ajutorul Dvs. 

Obiectivul nostru comun este acela ca invatamantul, asistenta si educatia copilului sau 

copiilor Dvs. in centrele de zi sau prin asistenta maternala sa fie asigurate cat de bine si cat 

de mult timp si in situatia de pandemie, in care din pacate inca ne aflam. Chiar si intr-o 

perioada de pandemie, copilul Dvs. trebuie sa profite de o interventie timpurie, Dvs. putand 

sa va bazati pe asistenta acordata de centrele de zi pe masura necesitatilor. Experientele 

anului trecut au aratat cat de important este pentru copiii nostri ca centrele de zi sa ramana 

deschise. 

 

Ce se intreprinde pentru a asigura toate acestea? 

 

Toate centrele de zi dispun de un concept de igiena, care detaliaza modul in care masurile 

impuse de Legea Privind Protectia Impotriva Infectiilor trebuie implementate la fata locului. 

Aceste concepte asigura protectia sanatatii copiilor, a personalului precum si a parintilor in 

conditiile actualei pandemii. 

 

In scopul elaborarii acestor concepte de igiena, institutiile pot recurge la „Planul-cadru de 

igiena in centrele de zi din Saxonia Inferioara privind Corona“ („Niedersächsischer Rahmen-

Hygieneplan Corona Kindertagesbetreuung“), in care sund descrise masuri concrete. Printre 

altele, acestea sunt: aerisire la intervale regulate – in anumite cazuri si asistata de aparate -, 

exersarea masurilor de igiena cu copiii si a comportamentului persoanelor straine de centru. 

Informatii aditionale privind punerea in aplicare a masurilor le gasiti in lista de intrebari 

frecvente (FAQ) din Internet, pe site-ul Ministerului Educatiei (Kultusministerium) la punctul 

„Aktuelles“.  
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Masurile de igiena recomandate cuprind si testarea aleatorie pe scara larga a copiilor de 

varsta gradinitei din centrele de zi si in asistenta maternala. Aceasta masura este de mare 

importanta pentru stavilirea lantului de infectari si a pandemiei, un motiv fiind acela ca 

momentan inca nu se practica vaccinarea copiilor in varsta de sub 12 ani.  

 

Pentru ca toti copiii de varsta gradinitei sa poata fi testati aleatoriu pe scara larga, incapand 

din septembrie 2021, guvernul landului pune la dispozitia tuturor copiilor de trei ani 

impliniti cate trei teste rapide antigen pe saptamana. Pentru a spori protectia contra 

infectarii pentru toate persoanele in cauza, intentia este de a aplica aceste masuri la un 

numar cat de mare de copii si de a determina un numar cat de mare de parinti sa consimta la 

aceste testari aleatorii pe scara larga. Testul se va face acasa, inainte de deplasarea la 

centrul de zi, pentru a face posibila depistarea la timp a unei infectii, inainte de a ajunge la 

centrul de zi.  

 

Spre deosebire de scoli, momentan nu exista obligativitatea testarii copiilor. Doresc totusi sa 

apelez la Dvs. sa testati copilul Dvs. luni, miercuri si vineri (analog testarii in scoli) inainte de 

a merge la centrul de zi. Testele finantate de land pentru testarea aleatorie pe scara larga 

pot proteja in mod efectiv copiii dintr-o grupa, de asemenea personalul si nu in ultimul rand 

familiile copiilor aflati in grija centrului de zi sau in asistenta maternala, numai daca toti 

parintii acestor copii sprijina strategia testarii si aplica in mod consecvent testele puse la 

dispozitie de catre land. 

 

Pentru ajutorul acordat in acest sens doresc sa va multumesc din inima. In aceste vremuri de 

provocari va doresc Dumneavoastra personal si familliilor Dumneavoastra in continuare 

numai bine si sa ramaneti sanatosi! 

 

Cu stima, 

 


