
Priopćenje za javnost - 618/07/2020                                Düsseldorf, 30. srpnja  2020 

Besplatni Korona testovi za zaposlenike u školama i vrtićima: od 3. 
kolovoza svakih 14 dana u liječničkim ordinacijama moguće 
 
Ministarstvo rada, zdravstva i socijalnih pitanja obavještava:  
Svi zaposlenici u javnim i privatnim školama, kao i zaposlenici u vrtićima te osobe, koje nude dnevnu 
brigu za djecu, moći će biti besplatno i dobrovoljno testirani na koronavirus od ponedjeljka, 3. kolovoza 
2020. Zasad su testovi mogući svakih 14 dana do 9. listopada 2020., naizmjenično s rezidencijalno 
ugovorenim liječnicima (posebno liječnicima opće prakse) i u ispitnim centrima. Preduvjet za to je, da 
se na testiranje dostavi potvrdno pismo odgovarajućeg poslodavca, odnosno u slučaju usluge dnevne 
skrbi,potvrda  socijalne skrbi za mlade. U tu svrhu, još ovaj tjedan če biti poslano odgovarajuće pismo 
sa strane Ministarstva obrazovanja i Ministarstva obitelji. Zaposlenici vrtića i osobe koje nude dnevnu 
skrb ,mogu kontaktirati svoje liječnike u bilo kojem trenutku, kako bi dogovorili termine te u slućaju bilo 
kakvih pitanja. 
  
Ministar zdravstva Karl-Josef Laumann objašnjava: „Točno za početak bezplatnih testiranja, smo 
zajedno sa udrugama zdravstvenog osiguranja surađivali, kako bih razvili jednostavan i 
bezbirokratskih postupak za vrtiće i škole. Potvrda poslodavca ili socijalne skrbi za mlade dovoljna je, 
da bih se prijavili za testiranje svakih 14 dana u uredu ugovornog liječnika ili ispitnom centru. Svima 
nama je jasno: Koronavirus je još uvijek prisutan. Moramo ostati oprezni. Nadam se, da će tih  
besplatni mogučnosti za testiranje radnicima pružiti veću sigurnost, kako bi se vratilo malo više 
normalnost u školama i vrtićima. Također bih želio izraziti svoju duboku zahvalnost liječnicima, koji nas 
podržavaju u testiranju." 
  
Kratak pregled klučnjih informacija: 

·       Besplatno i dobrovoljno testiranje na koronavirus je moguće svakih 14 dana. 
·       Ponuda za testove izričito vrijedi za sve zaposlenike u vrtićima i svim ponudama dnevne 

skrbi, kao i za zaposlenike u školama (nastavno osoblje, zaposlenicima otvorenog 
cijelodnevnog školskog koncepta i drugo socijalno/pedagoško i nepedagoško osoblje) 

·    Kako se ne bi prekoračili kapaciteti testiranja,  osigurana je tjedna izmjenična rotacija 
zaposlenika vrtića i škola. 
o    Mogučnost za testiranja za zaposlenike vrtića te osobe dnevne skrbi: tjedni 32, 34, 36, 
38,40 

o    Mogučnost testiranja za zaposlenike škola: tjedni 33, 35, 37, 39, 41 
  

· Za testiranje je potrebno  potvrdno pismo. To morate zatražiti od Vašeg poslodavca ili od 
školskog menadžmenta ili ureda za mlade 

· Pitajte svog liječnika ili liječnika opće prakse, da li on ili ona nudi test te dogovorite termin. Ako je 
dogovoreno i moguće, testovi se mogu provesti i u vrtiću ili u školi.  

·       Informacije za mogučnosti testiranja možete dobitiu preko telefonske centrale udruga 
zdravstvenih osiguranja pod telefonskim brojem  116 117 (bez mogučnosti za sporazume 
termina).  

  

Ako imate bilo kakvih novinarskih pitanja, obratite se uredu za kontakt s medijima 
Ministarstva za rad, zdravstvo i socijalna pitanja (Telefon 0211 855-3118). 

Ovo priopćenje za javnost dostupno je i na Internetu na web stranici državne Vlade na 

www.land.nrw 

  
Obavijest o zaštiti podataka u vezi s društvenim medijima 
 

http://www.land.nrw/

