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Skrócona informacja dla rodziców i opiekunów prawnych – koncepcja systemu 
testowania dzieci w przedszkolnych placówkach opieki dziennej nad dziećmi 

 
Aktualne rozporządzenie w sprawie tłumienia epidemii SARS-CoV-2 nie definiuje ogólnokrajowego 
obowiązku testowania dzieci w placówkach przedszkolnych. Nie wyklucza to podejmowania przez 
władze powiatów i miast na prawach powiatów odrębnych decyzji w trybie rozporządzenia ogólnego ze 
względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.   
 
Ogólnokrajowa oferta autotestów jest dobrowolną propozycją skierowaną do placówek oraz rodziców 
oraz opiekunów prawnych. 
 

� Większość wyników autotestów antygenowych jest prawidłowa, ale autotesty nie są tak 
niezawodne jak testy PCR. 

� Dodatni wynik odpowiedniego autotestu antygenowego (testu podręcznego) wskazuje 
na podejzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Nie stanowi on jednak potwierdzonej 
diagnozy zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Postawienie diagnozy możliwe jest dopiero po 
wykonaniu testu PCR przez lekarza. 

� Również w przypadku ujemnego wyniku autotestu obowiązuje zasada określona w 
Uzupełnieniach do harmonogramu higienicznego dotyczącego ochrony przed infekcjami i 
ochrony pracowników w placówkach dziennej opieki nad dziećmi na terenie Brandenburgii w 
związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2/COVID 19: Dzieci wykazujące objawy typowe 
dla zakażenia COVID-19 lub dzieci, w których  bezpośrednim otoczeniu rodzinnym 
podejrzewa się zakażenie COVID-19 nie powinny być przyprowadzane lub wysyłane do 
placówki dziennej opieki. 

 
Kto i od kogo otrzymuje zestawy testowe? 
 
Zestawy testowe dla dzieci obecnych w placówce wydaje kierownictwo placówki lub świetlicy zgodnie z 
obowiązującym tam systemem testowania. 
 
Testy są pomyślane tak, że mogą być stosowane przez rodziców także u młodszych dzieci. Testy są 
proste, nie wiążą się z żadnym ryzykiem i nie powodują bólu. Film instruktażowy jest dostępny tutaj: 
https://www.covid-selbst-testen.de/. 
 
 
Gdzie i przez kogo wykonywane są testy? 
 
Autotesty wykonuje się z reguły w domu. 
 
Placówka lub świetlica może w określonych przypadkach zdecydować o wykonywaniu testów na miejscu. 
Jeżeli testy są wykonywane na terenie placówki lub świetlicy przez wyszkolony albo przeszkolony 
personel, powinno się to zawsze odbywać w obecności rodziców lub opiekunów prawnych oraz za ich 
zgodą. Placówka lub świetlica nie jest jednak zobowiązana do zapewniania możliwości wykonywania 
testów. Możliwość ta jest zależna od sytuacji osobowej, przestrzennej i organizacyjnej i ograniczona z 
reguły tylko do uzasadnionych przypadków indywidualnych (np. dzieci wymagających pedagogiki 
specjalnej czy upośledzonych). 
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Jak i kiedy będą wykonywane testy? 
 
Placówka lub świetlica poinformuje o tym rodziców oraz opiekunów prawnych. 

 
System testowania nie obejmuje dzieci ozdrowiałych i zaszczepionych. Jeżeli Państwa dziecko było 
chore i zostało potwierdzone jego ozdrowienie lub zostało całkowicie zaszczepione przed 14 dniami lub 
wcześniej oraz nie wykazuje objawów, nie wymaga wykonywania testu. 

 
Dodatni wynik testu – co robić? 
 
Dzieci, u których autotest wykazał wynik dodatni, muszą zostać odizolowane od innych osób..  
 
a.  Jeżeli autotest został wykonany w domu, dzieci nie wolno przyprowadzać do placówki – placówkę 

należy powiadomić o dodatnim wyniku testu. Konieczne jest niezwłoczne zbadanie dziecka w 
centrum testowym, przez lekarza domowego lub przez pediatrę. 

b.  Jeżeli dzieci były testowane w placówce w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, należy 
je niezwłocznie odseparować od innych dzieci. Należy natychmiast opuścić z dzieckiem placówkę 
lub świetlicę. Dziecko musi zostać zbadane w centrum testowym przez lekarza domowego lub 
przez pediatrę.  

c. Dowodem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest dopiero dodatni wynik testu PCR. 
d.  Do chwili uzyskania wyniku testu PCR dzieci (dzieci z dodatnim wynikiem autotestu) muszą 

przebywać w kwarantannie domowej. Ze względu na możliwość zakażenia odradza się 
przyprowadzanie do placówki rodzeństwa. 

e. Rodzice lub opiekuni prawni informuję kierownictwo placówki lub osobę prowadzącą świetlicę o 
dodatnim wyniku testu PCR i działaniach właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego. 

 

 
Dalsze informacje są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu: 
https://mbjs.brandenburg.de/corona-aktuell/kita-und-hort.html. 
 

 


