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Düsseldorf, 30 iulie 2020

Teste pentru coronavirus gratuite, destinate angajaţilor din şcoli şi
grădiniţe: începând din 3 august aceştia vor putea să se testeze la
fiecare 14 zile în cabinetele medicale
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale comunică următoarele:
Toţi angajaţii şcolilor publice şi private, precum şi angajaţii din grădiniţe şi centrele de asistenţă
maternală se pot testa gratuit şi voluntar pentru coronavirus începând de luni, 3 august 2020.
Deocamdată, până la 9 octombrie 2020, testările sunt posibile la fiecare 14 zile şi prin rotaţie, la
cabinete medicale care au contract cu casa (în mod special medici de familie) şi în centrele de testare.
Condiţia este ca la test să se prezinte o adeverinţă emisă de angajator, respectiv, pentru asistentele
maternale, de Jugendamt (Protecţia Copilului). Un formular corespunzător va fi trimis chiar în această
săptămână de către Ministerul Educaţiei, precum şi de către Ministerul Familiei. Angajaţii şi asistentele
maternale se pot adresa oricând medicilor pentru programare la test şi dacă au întrebări.
Ministrul Sănătăţii Karl-Josef Laumann declară: „Împreună cu asociaţiile de medici care au contract cu
casa, am elaborat, la timp pentru demararea testărilor gratuite, o procedură simplă şi nebirocratică
pentru grădiniţe şi şcoli. O adeverinţă de la angajator, respectiv de la Jugendamt (Protecţia Copilului)
este suficientă pentru a putea face testul într-un cabinet medical care are contract cu casa sau într-un
centru de testare, la fiecare 14 zile. Cu toţii ştim: coronavirusul nu a dispărut. Trebuie să fim în
continuare vigilenţi. Sper că posibilităţile de testare gratuite vor da mai multă siguranţă angajaţilor,
pentru a restabili o parte din normalitate inclusiv în şcoli şi grădiniţe. Mulţumesc în mod expres şi
doctoriţelor şi doctorilor care ne sprijină în efectuarea testelor. “
Informaţii importante în rezumat:
·
Un test gratuit şi voluntar pentru coronavirus este posibil la fiecare 14 zile.
·
Oferta de testare este valabilă în mod expres pentru toţi angajaţii din grădiniţe şi pentru toate
asistentele maternale, precum şi pentru angajaţii din şcoli (personal didactic, angajaţi în cadrul
Programului Prelungit Deschis, precum şi restul personalului social/pedagogic şi
nepedagogic)
·
Pentru a nu suprasolicita capacităţile de testare, este prevăzută testarea prin rotaţie a
angajaţilor din grădiniţe şi şcoli, după cum urmează:
o Angajaţii din grădiniţe şi asistentele maternale se pot testa în: săptămâna calendaristică
32, 34, 36, 38, 40
o Angajaţii din şcoli se pot testa în:săptămâna calendaristică 33, 35, 37, 39, 41

·

Pentru test este nevoie de o adeverinţă. Persoanele în drept vor primi această adeverinţă de
la angajator, respectiv conducerea şcolii sau de la Jugendamt (Protecţia Copilului).
Întrebaţi-vă medicul dacă există posibilitatea să vă testaţi în cadrul cabinetului acestuia şi
faceţi-vă o programare. Dacă se stabileşte în prealabil, testele se pot recolta şi la grădiniţă,
respectiv la şcoală.

·

Informaţii privind posibilităţile regionale de testare primiţi şi la numărul central al asociaţiilor
medicilor care au contract cu casa, la numărul de telefon 116 117 (nu se fac programări).

·

Pentru întrebări din partea jurnaliştilor, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Presă al
Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (telefon 0211 855-3118).
Prezentul comunicat de presă este disponibil şi în Internet, la adresa de Internet a Guvernului
Regional http://www.land.nrw
Notă privind protecţia datelor în reţelele sociale.

