Informacja prasowa - 618/07/2020

Düsseldorf, 30 lipca 2020 r.

Bezpłatne testy na koronawirusa dla pracowników szkół i placówek
dziennej opieki nad dziećmi: od 3 sierpnia możliwe co 14 dni w
gabinetach lekarskich
Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej informuje:
Od poniedziałku 3 sierpnia 2020 roku wszyscy pracownicy publicznych i prywatnych szkół oraz
placówek dziennej opieki nad dziećmi i opiekunowie (opiekunki) do dzieci mogą bezpłatnie i
dobrowolnie wykonać test na koronawirusa. Wykonanie testu będzie możliwe na razie do 9
października 2020 roku kolejno w cyklu 14-dniowym u miejscowych lekarzy kontraktowych (w
szczególności lekarzy rodzinnych) oraz w centrach testowych. Warunkiem jest przedłożenie pisma
potwierdzającego od pracodawcy lub w przypadku opiekunów – od urzędu ds. młodzieży.
Odpowiednie pismo będzie rozsyłane jeszcze w tym tygodniu przez Ministerstwo Szkolnictwa oraz
Ministerstwo Rodziny. Pracownicy i opiekunowie mogą zgłaszać się do swoich lekarzy w celu
ustalenia terminu oraz w przypadku pytań.
Minister zdrowia Karl-Josef Laumann wyjaśnia: „Wraz ze stowarzyszeniami lekarzy kontraktowych
opracowaliśmy prostą i pozbawioną zbędnej biurokracji procedurę dla szkół i placówek dziennej opieki
nad dziećmi, pozwalającą na sprawne wykonywanie bezpłatnych testów. Potwierdzenie od
pracodawcy lub urzędu ds. młodzieży jest wystarczające do tego, by co 14 dni wykonać bezpłatny test
u lekarza kontraktowego lub w centrum testowym. Wszyscy wiemy, że koronawirus wciąż nam
towarzyszy. W dalszym ciągu musimy być czujni. Mam nadzieję, że bezpłatne testy dla pracowników
przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa, by także w szkołach i przedszkolach przywrócić nieco
więcej normalności. Szczególnie dziękuję także lekarzom i lekarkom, którzy wspierają nas w
przeprowadzaniu testów”.
Przegląd najważniejszych informacji:
·
Bezpłatne i dobrowolne wykonanie testu na koronawirusa jest możliwe co 14 dni.
·
Oferta jest skierowana wyłącznie do pracowników wszelkich placówek dziennej opieki nad
dziećmi oraz wszystkich opiekunów do dzieci, a także pracowników szkół (pracownicy
dydaktyczni, pracownicy otwartych szkół całodziennych oraz pozostały personel społeczny i
pedagogiczny oraz niepedagogiczny)
·
Aby nie przeciążyć możliwości testowania, przewidziano przeprowadzanie testów w
cotygodniowych cyklach dla pracowników placówek opieki dziennej i szkół.
 Możliwość wykonania testu dla pracowników przedszkoli i opiekunów do dzieci:
tygodnie kalendarzowe 32, 34, 36, 38, 40
 Możliwość wykonania testu dla pracowników szkół:
tygodnie kalendarzowe 33, 35, 37, 39, 41
·
·

·

Do wykonania testu niezbędne jest pismo potwierdzające. Osoby uprawnione otrzymają je od
swojego pracodawcy lub od kierownictwa szkoły albo w urzędzie ds. młodzieży.
Należy zapytać swojego lekarza, czy oferuje on możliwość wykonania testu i uzgodnić termin.
Po odpowiednim porozumieniu możliwe jest także przeprowadzanie testów w placówkach
opieki dziennej lub szkołach.
Informacje dotyczące regionalnych możliwości testowania można uzyskać także w centrali
telefonicznej stowarzyszenia lekarzy kontraktowych 116 117 (ten numer nie służy do
uzgadniania terminów).

W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka prasowego
Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej (telefon 0211 855-3118).
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie rządu krajowego
http://www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów społecznościowych

