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Rregullore e re e karantinës për fëmijët në qendrat e kopshtit dhe qendrat e kujdesit di-

tor: Mundesia e testimit falas në ditën e 5-të 

 

Shumë të nderuar zonja dhe zotërinj,  

të dashur prindër ose kujdestar ligjor, 

 

me këtë letër do të doja t’ju informoja për rregulloren e re të karantinës për fëmijët në qendrat 

e kopshtit dhe qendrat e kujdesit ditor në zonën e Bremen. 

 

Rekomandimet e konferencës së ministrisë së shëndetësisë do të zbatohen në Bremen nga 

17.09.2021:  

Sipas së cilës fëmijët të cilët janë identifikuar nga institucioni ose qendra e kujdesit ditor si një 

person kontakti i afërt me një rast pozitiv kovidi, mund të testohen falas pas 5 ditësh.  

 

Shembull: 

1. Një fëmijë në grupin e kopshtit të fëmijës suaj do të rezultojë pozitiv. Fëmija i rezultuar 

pozitiv ishte të enjten për herë të fundit në kopësht. 

2. Kopshti ju informon ju si prind/kujdestar ligjor, se fëmija juaj ka pasur kontakt të afërt 

me një fëmijë i rezultuar pozitiv. Ajo ju thot se për këtë arsye fëmija juaj duhet të futet 

në karantinë. 

3. Fëmija juaj ka mundësinë që në ditën e 5- të pas kontaktit me fëmijën pozitiv, të 

testohet falas. Kjo do të thotë se në këtë rast fëmija juaj mund të kthehet në kopësht të 

martën, në qoftë se kemi të bëjmë më një rezultat negativ të testit. 
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Ju mund ta zhvilloni testin vetë, në shtëpi ose të shkoni me femijën tuaj në një qendër tes-

timesh. Nëse e kryeni testin vetë me fëmijën tuaj (i ashtuquajturi vet-testim), ju lutem sillni 

në kopësht deklaratën e bashkangjitur. 

Fëmijët që nuk jan testuar duhet të qëndrojnë 14 dite në karantinë. 

 

Në këtë mënyrë urdhrat nga autoritetet përgjegjëse shëndetësore mbeten të paprekura. 

 

Për fëmijët e qendrës së kujdesit pas shkollës zbatohen të njëjtat rregulla si në shkollat fillore. 

 
 
 
 
 
Gjithë të mirat 
Përgjegjës 
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