
 
 

 

 

 

 

 

21.12.2021 

Обавеза доказивања тестирања за децу од 10. јануара 2022. 
године 
 
 

Драги родитељи, 

 

наш је циљ да установе за бригу о деци и установе за негу деце (установе за старање 

о деци) упкос актуално високом броју инфекција могу наставити са радом. Установе за 

бригу о деци су образовне установе. Без њих се не може остварити спој између 

породице и посла.  

Због тога је веома важно да се користи свака могућност, како би се повећала заштита 

од инфекција у корист деце и запоселних радника у установама за бригу о деци. 

 

Морамо урадити све што је у нашој моћи да корона вирус уопште ни не дође у дечији 

вртић. Тиме спречавамо да се вирус шири у установи и да га деца пренесу у свој дом. 

Како би се сигурност од короне у установама за бригу о деци још једном повисила, због 

тога од 10. јануара 2022. године важи обавеза доказивања тестирања. Ова обавеза 
доказивања тестирања важи за децу од напуњене прве године живота до поласка 
у школу. То значи: деца од 10. јануара 2022. године могу бити примљена у установу за 

бригу о деци ако се тестирају три пута недељно. Али, тестирање се не врши у 

установама, већ деца код куће могу бити негативно тестирана уз помоћ аутотеста 

(„Selbsttest“). О томе треба доставити доказ.  

 

Ваша установа за бригу о деци одлучује како ће се ова обавеза доказивања 

тестирања на лицу места конкретно применити. У следећем тексту ћемо Вам показати 

две могуће  опције. Ваша установа за бригу о деци ће назначити изабрану опцију која 

за Вас важи. Тестирање се у обе опције принципијелно врши понедељком, средом и 
петком. Ако неко дете неким од тих дана није присутно, тест ће се вршити накнадно, 

чим се дете доведе у установу. Важно је да се тестирање врши у правилним 
размацима.  

 

 



 
 
 
Опција 1:  

 У данима тестирања, Ви доносите тесткасету извршеног аутотеста („Selbsttest“) 

у установу за бригу о деци. Код тесткасете се ради од делу аутотеста 

(„Selbsttest“) који показује резултат.  

 После прилагања тесткасете на увид уклоните је на лицу места у једну од 

врећа за смеће које се ставила на располагање установа за бригу о деци.  

 

Опција 2:   
 Овде ћете преко линка доћи до формулара са упутством за постојећу обавезу 

доказивања тестирања. Ту после сваког тестирања унесите датум тестирања, 

потпишите своје податке и прикажите формулар установи за бригу о деци у 

данима за тестирање приликом доношења Вашег детета у установу.  

 Довољно је да потпише један родитељ.  

 Потом узмите формулар поново кући и приложите га актуализованог приликом 

следећег термина за тестирање.  

 

Ако не приложите доказ о тестирању, о Вашем се детету установа не сме бринути. Ако 

неко треће лице доноси Ваше дете у установу за бригу о деци, онда та особа доноси 

са собом тесткасету која је кориштена код детета или формулар који сте Ви потписали. 

 

Алтернативно можете наравно приложити и доказ о спроведеном PoC-антигенском-

брзом тестирању (тест за грађане) или PCR-тесту. У установама за бригу о дјеци са  

PCR-Pooling-ом се обвеза доказивања тестирања врши учешћем у poolingu, тако да 

није потребан никакав додатни доказ. 

 

Ви ћете поново добити ваучере од стране установе за бригу о деци, како бисте са 

њима у апотекама бесплатно могли узети аутотестове („Selbsttest“). Молимо Вас да 

обратите пажњу да те ваучере након употребе поново предате установи за бригу о 

деци. 

 

Захваљујемо Вам се на сарадњи и желимо Вам угодне Божићне празнике. 

 

Ваш реферат V3 – Дневна брига о деци  

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php#Download

