Прессъобщение - 618/07/2020

Дюселдорф, 30 юли 2020 г.

Безплатно тестване за коронавирус за работещите в училищата и
заведенията за дневни грижи за деца: ще бъде възможно от 3
август, на всеки 14 дни, в медицинските практики
Министерството на труда, здравеопазването и социалните въпроси съобщава:
Всички работещи в обществените и частни училища, както и работещите в целодневни детски
заведения и персоналът, оказващ дневни грижи за деца, могат да бъдат тествани за
коронавирус безплатно и доброволно от понеделник, 3 август 2020 г. В момента тестовете
могат да се извършват на всеки 14 дни, на редуващи се интервали, до 9 октомври 2020 г., при
местни лекари с договор със здравноосигурителна каса (по-специално общопрактикуващи
лекари) и в тестови центрове. Предпоставка за това тестване е да бъде изпратено писмо за
потвърждение от съответния работодател или от службата за работа с младежи за персонала,
оказващ дневни грижи за деца. Съответно писмо ще бъде изпратено още тази седмица от
министерството на образованието и министерството по семейните въпроси. Служителите и
персоналът, оказващ дневни грижи за деца, могат да се свържат с лекарите си по всяко време,
за да си уговорят час и да зададат въпроси.
Министърът на здравеопазването Карл-Йозеф Лауман обяснява: „Точно навреме за
стартирането на безплатните възможности за тестване, ние, заедно със сдруженията на
лекарите по договор със здравноосигурителна каса, разработихме лесна и небюрократична
процедура за заведенията за дневни грижи за деца и за училищата. За да бъдете тестван на
всеки 14 дни в лекарска практика или в център за тестване, е достатъчно потвърждение от
работодателя или службата за работа с младежи. Ние всички знаем: коронавирусът все още е
тук. Трябва да продължим да сме бдителни. Надявам се, че безплатните опции за тестване ще
дадат на работещите повече сигурност, така че да могат да продължат да възстановяват
нормалността в училищата и заведенията за дневни грижи за деца. Бих искал също така
специално да благодаря на лекарите, които ни подкрепят в тестовете.“
Преглед на важната информация:
·
Безплатно и доброволно тестване за коронавирус е възможно на всеки 14 дни.
·
Предложението за тестване е валидно изрично за всички работещи в целодневни
детски заведения и за персонала, оказващ дневни грижи за деца, както и за работещите
в училищата (преподавателски персонал, работещи в целодневни училища, както и друг
персонал със социални/педагогически и непедагогически функции)
·
За да не се претовари системата за извършване на тестове, се осигурява ежеседмично
редуване на работещите в заведенията за дневни грижи за деца и училищата.
o Възможности за тестване на работещите в детски градини и персонала, оказващ
дневни грижи за деца: Календарна седмица 32, Календарна седмица 34,
Календарна седмица 36, Календарна седмица 38, Календарна седмица 40
o Възможности за тестване на работещите в училищата: Календарна седмица 33,
Календарна седмица 35, Календарна седмица 37, Календарна седмица 39,
Календарна седмица 41
·

·

·

За тестването е необходимо писмо за потвърждение. Имащите право го получават от
своя работодател или от училищното ръководство, или от службата за работа с
младежи
Попитайте Вашия лекар дали предлага възможност за тест и уговорете час. Ако е
уговорено, тестовете могат да се извършат и в целодневното детско заведение или
училището.
Освен това, можете да получите информация за регионалните опции за тестване от
централата на сдруженията на лекарите по договор със здравноосигурителна каса на
телефонен номер 116 117 (без уговорка).

Ако има допълнителни въпроси от журналисти, се свържете с пресслужбата на
Министерството на труда, здравеопазването и социалните въпроси (телефон 0211
855-3118).
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на правителството на
федералната провинция http://www.land.nrw
Указания за защита на данните по отношение на социалните медии

