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Informacje dla rodziców
Obowiązek testu dla osób powracających z obszarów ryzyka
Drodzy rodzice,
W dniu 22 grudnia 2020 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przeprowadzeniu
obowiązkowych testów dla wszystkich osób powracających z urlopu i od rodzin.
Konkretnie oznacza to, że każdy, kto wjeżdża do Bawarii z obszaru zagrożonego
koronawirusem, musi przy wjeździe albo przedstawić negatywny wynik testu, albo
natychmiast udać się na test. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Informacje o
tym, które obszary są obecnie klasyfikowane jako obszary ryzyka, można znaleźć na
stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha pod następującym linkiem:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht
ml
Już teraz istnieje ścisły obowiązek kwarantanny dla osób wjeżdżających do kraju z
obszarów ryzyka. Zostanie to jeszcze bardziej zaostrzone przez obowiązek
przeprowadzania testów. Wszyscy podróżni powracający z obszarów zagrożonych
muszą przedłożyć w ciągu 72 godzin od wjazdu do Bawarii właściwemu urzędowi
powiatowemu negatywny wynik testu. Test może być przeprowadzony również za
granicą, ale nie może być starszy niż 48 godzin w momencie wjazdu do Bawarii. W
Bawarii testy można przeprowadzić na lotniskach oraz w miejskich ośrodkach
testowych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Bawarskiego
Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo opracowało tam pomocne odpowiedzi na często
zadawane pytania dotyczące rozporządzenia w sprawie kwarantanny wjazdowej oraz
obowiązkowych testów dla podróżnych powracających do domu:
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/
Uprzejmie prosimy o przedstawienie negatywnego wyniku testu kierownictwu
placówki opieki dziennej nad dziećmi lub upiekunowi opieki dziennej nad dziećmi nie
będąc konkretnie o to pytanym, w przypadku Pana/Pani pobytu w strefie ryzyka
koronowirusa. Ma to na celu ochronę opiekunów, a także innych dzieci i rodzin.
Placówki opieki dziennej nad dziećmi i osoby zajmujące się opieką dzienną nad
dziećmi mają prawo żądać odpowiedniego dowodu negatywnego wyniku testu. W
związku z tym należy pamiętać o wykonaniu kopii lub zrzutu ekranu (screenshot) z
wynikiem testu przed przekazaniem go właściwemu organowi administracyjnemu.
Z góry dziękujemy za pomoc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa!

