Δελτίο Τύπου - 618/07/2020

Düsseldorf, 30 Ιουλίου 2020

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού για εργαζόμενους σε σχολεία και
σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς: Εφικτό από τις 3
Αυγούστου κάθε 14 ημέρες σε ιατρεία
Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει τα εξής:
Όλοι οι εργαζόμενοι στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και οι εργαζόμενοι σε βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς και οι απασχολούμενοι στον τομέα παιδικής μέριμνας μπορούν από τη
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, να ελεγχθούν δωρεάν και προαιρετικά για τον κορονοϊό. Οι έλεγχοι είναι
δυνατοί προς το παρόν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020 κάθε 14 ημέρες και με εναλλασσόμενους κύκλους
σε εγκατεστημένα συμβεβλημένα ιατρεία (ιδιαίτερα οικογενειακούς ιατρούς) και σε κέντρα ελέγχου.
Προϋπόθεση για τον έλεγχο είναι η υποβολή μιας επιστολής επιβεβαίωσης από τον εκάστοτε
εργοδότη ή, για απασχολούμενους στον τομέα παιδικής μέριμνας, από την Υπηρεσία Παιδικής
Πρόνοιας. Σχετικό έγγραφο θα σταλεί, επίσης, αυτήν την εβδομάδα από το Υπουργείο Παιδείας καθώς
και από το Υπουργείο Οικογένειας. Οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι στον τομέα παιδικής
μέριμνας μπορούν να απευθύνονται οποιαδήποτε στιγμή στον/στην ιατρό τους για να κλείσουν
ραντεβού και για τυχόν ερωτήσεις.
Ο Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann διευκρινίζει: «Σε συνεργασία με τις ενώσεις ιατρών
ασφαλιστικών ταμείων, επεξεργαστήκαμε εγκαίρως για την έναρξη των δυνατοτήτων δωρεάν ελέγχου
μία απλή και μη γραφειοκρατική μέθοδο για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και τα
σχολεία. Για τον έλεγχο κάθε 14 ημέρες σε ένα συμβεβλημένο ιατρείο ή σε ένα κέντρο ελέγχου αρκεί
μία επιβεβαίωση του εργοδότη και/ή της Υπηρεσίας Παιδικής Πρόνοιας. Όλοι γνωρίζουμε: Ο
κορονοϊός είναι ακόμα εκεί έξω. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση. Ελπίζω ότι οι δυνατότητες
δωρεάν ελέγχου θα παράσχουν στους εργαζόμενους περισσότερη σιγουριά για να επιτύχουν ένα
ακόμα βήμα προς την κανονικότητα και στα σχολεία και τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς. Ευχαριστώ θερμά και τις/τους ιατρούς που μας υποστηρίζουν στους ελέγχους.»
Επισκόπηση σημαντικών πληροφοριών:
·
Κάθε 14 ημέρες υπάρχει δυνατότητα ελέγχου για τον κορονοϊό δωρεάν και προαιρετικά.
·
Η προσφορά αυτού του ελέγχου ισχύει ρητά για όλους τους εργαζόμενους σε
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και τους απασχολούμενους στον τομέα παιδικής
μέριμνας καθώς και για τους εργαζόμενους σε σχολεία (διδακτικό προσωπικό, εργαζόμενοι σε
σχολεία που παραμένουν ανοιχτά όλη την ημέρα καθώς και άλλο προσωπικό κοινωνικής
πρόνοιας / παιδαγωγικό και μη παιδαγωγικό προσωπικό)
·
Για να αποφευχθεί η υπέρβαση των δυνατοτήτων ελέγχου, προβλέπεται ένας εβδομαδιαία
εναλλασσόμενος κύκλος των εργαζόμενων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σε
σχολεία.
o Δυνατότητες ελέγχου για εργαζόμενους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και
απασχολούμενους στον τομέα παιδικής μέριμνας: ΗΕ 32, ΗΕ 34, ΗΕ 36, ΗΕ 38, ΗΕ 40
(ΗΕ = ημερολογιακή εβδομάδα)
o Δυνατότητες ελέγχου για εργαζόμενους σε σχολεία: ΗΕ 33, ΗΕ 35, ΗΕ 37, ΗΕ 39, ΗΕ 41
(ΗΕ = ημερολογιακή εβδομάδα)
·

·

·

Για τον έλεγχο είναι αναγκαία μια επιστολή επιβεβαίωσης. Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν
αυτή την επιστολή από τον εργοδότη τους και/ή από τη διεύθυνση του σχολείου ή την
Υπηρεσία Παιδικής Πρόνοιας
Ρωτήστε την/τον ιατρό σας εάν παρέχει αυτήν τη δυνατότητα ελέγχου και κανονίστε ένα
ραντεβού. Κατόπιν σχετικής συμφωνίας, οι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και στον
βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό και/ή στο σχολείο.
Πληροφορίες για τις περιφερειακές δυνατότητες ελέγχου μπορείτε να λάβετε και από το
ιατρικό τηλεφωνικό κέντρο των ενώσεων ιατρών ασφαλιστικών ταμείων στο τηλέφωνο 116
117 (χωρίς καθορισμό ραντεβού).

Σε περίπτωση ερωτήσεων από τον Τύπο παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου
του Υπουργείου Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων (τηλέφωνο 0211 855-3118).
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της κυβέρνησης του
κρατιδίου http://www.land.nrw

Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

