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Коронавирус (SARS-CoV-2) 

Информације за родитеље 

 
Опхођење са децом са (лаким) симптомима болести – неопходност Корона-

теста 

 

Отварање установа за бригу о деци, дечијих вртића или обданишта изискује као већ 

и до сада примену строгих хигијенских предуслова, како би се и за време пандемије 

омогућио сигуран рад. То једнако штити запослене раднике и децу о којој се брину. 

Протеклих недеља се у Немачкој и у Баварској повећано шири британска вирус-

мутација Б. 1.1.7. Ова вирусна мутација важи као заразнија. Истовремено се број 

инфекција од којих деца у ово годишње доба генерално обољевају у великој мери 

смањила.  

 

Због тога је по процјени лекара који у тој тачци саветују државну владу у вези са 

обољењима неопходно прилагођавање правила за тестирање на Корону, тако да се 

у будућности код оболеле деце и запослених радника или деце и запослених 

радника који су оздравили  захтева негативан резултат тестирања на SARS-CoV-2 

(PCR- ili PoC-Antigen-test).Од стране Баварског Покрајинског савеза професионалног 

удружења педијатара, као и од стране Баварског савеза кућних лекара, који су 

учествовали у саветовањима о неопходности теста, нам је потврђено да у 

ординацијама за то има довољно постојећих капацитета за тестове. 

 

Због тога од 15. марта 2021. године у договору са Баварским државним 

министарством за здравство и негу, као и са Покрајинском службом за здравство и 

сигурност животних намирница важи да је деци са симптомома акутне заразне 

болести потребан негативан резултат теста, пре него што поново могу посећивати 

установе за бригу о деци, дечије вртиће и обданишта. 

 

 Деца и запослени радници са кијавицом или кашљем алергијског порекла, 

запушеног носа (без температуре), повременог кашља, гребања у грлу или 

кашљуцања могу посећивати установу за бригу о деци надаље без теста. 

Желимо Вас замолити да управи установе за бригу о деци приложите 

адекватну лекарску потврду.  

http://www.sozialministerium.bayern.de/
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 Код лаких, новонасталих симптома прехладе или обољења дисајних путева 

(као кијавица и кашаљ, али без температуре) који не напредују, је могућа 

посета установе за бригу о деци само у случају када се приложи негативан 

резултат теста на SARS-CoV-2 (PCR- ili PoC-Antigen-test). 

 Болесна деца с редукованим општим стањем са температуром, кашљем, 

кратким и плитким дисањем или отежаним дисањем, губитком чула укуса и 

мириса, болова у грлу или уху, кијавицом, боловима костију, јаким боловима у 

стомаку, повраћањем или проливом не смеју посећивати установе за бригу о 

деци. Одобрење за поновни долазак у установу за бригу од деци је могућ тек 

када је дете поново у добром општем стању (уз лаке симптоме прехладе, 

односно респираторне симптоме). Уз то је потребно прилагање негативног 

резултата теста на SARS-CoV-2 (PCR- ili PoC-Antigen-test).  

 Потребни тест се може вршити и за време болесничке фазе. Није потребно 

чекати док симптоми болести престану. 

 

И поновно тестирање након оздрављења није неопходно, јер се већ и у тесту на 

почетку обољења SARS-CoV-2-инфекција може искључити са довољном 

сигурношћу. За разлику од тога, прилагање брзог теста којег сами изводите (тест 

за лаике) није довољно као доказ. 

 

Ако се опште стање детета за време посете погорша, молимо Вас да своје дете што 

је могуће брже преузмете из установе за бригу о деци. Своје дете можете опет 

довести у установу за бригу о деци ако су се симптоми повукли, а посебно ако је 

спала температура и ако се приложи негативан тест на SARS-CoV-2 (PCR- ili PoC-An-

tigen-test). 

 

Још Вас једном желимо упутити на то да су немачки Савезни парламент и Савезно 

веће још у јануару 2021. године донели одлуку да се боловање због деце по једном 

родитељу и детету удвостручи од десет на двадесет дана (за самохране родитеље 

на 40 дана). Захтеве за боловањем због дечије болести у тим случајевима подносе 

родитељи код надлежног законског здравственог осигурања. Често постављена 

питања и одговоре у вези са боловањем због дечије болести ћете наћи на web-

страници Савезног министарства за породице. 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976


  

SEITE 3 

 

    

 

Осим тога, желимо да Вас информишемо о могућности права на одштету по члану 

56 став 1а Закона о заштити од инфекција. Ближе информације у вези тога наћи ћете 

овде.   

 

Ми смо свесни тога да се од Вас као родитеља задњих мјесеци много тражи, као и 

да сте оптерећени. Али, правила која важе од 15. марта 2021. године су у сваком 

случају хитно потребна како би се запослени радници у установама за бригу о деци, 

Ваша деца, али и Ви као породица заштитили. Сузбијање пандемије може поћи за 

руком само заједничким снагама, тако да Вам се већ сада срдачно захваљујемo на 

Вашој сарадњи.  

 

Срдачан поздрав 

Ваш реферат V3 – Дневна брига о деци  

 

 

 

https://ifsg-online.de/index.html
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