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Nowe przepisy dotyczące kwarantanny dla dzieci w placówkach opieki dziennej: 

możliwość bezpłatnego badania w 5. dniu 

 

Szanowni Państwo  
Drodzy rodzice i opiekunowie,  
 

W tym piśmie chciałabym poinformować Państwa o nowych przepisach dotyczących 

kwarantanny dla dzieci w ośrodkach opieki dziennej i żłobkach w kraju związkowym Brema.  

 

Od dnia 17.09.2021 r. w Bremie zostaną wdrożone rekomendacje Konferencji Ministrów 

Zdrowia:  

Zgodnie z nimi dzieci, które zostały zidentyfikowane przez placówkę lub ośrodek opieki 

dziennej jako bliski kontakt z przypadkiem pozytywnym, mogą zostać poddane bezpłatnym 

testom po 5 dniach. 

 

Przykład:  

 

1.  Dziecko z grupy opieki dziennej Państwa dziecka ma pozytywny wynik testu. Dziecko, 

u którego test dał wynik pozytywny, było ostatnio w przedszkolu w czwartek.  

2.  Ośrodek opieki dziennej informuje Państwa jako rodziców/opiekunów, że Państwa 

dziecko miało bliski kontakt z dzieckiem, u którego wystąpił wynik pozytywny. 

Informuje Państwa, że dlatego dziecko musi przejść kwarantannę. 

3.  Państwa dziecko może się bezpłatnie przetestować 5 dnia po ostatnim kontakcie z 

dzieckiem z wynikiem dodatnim. W tym przypadku oznacza to, że dziecko może wrócić 

do przedszkola od wtorku, jeśli może przedstawić negatywny wynik testu. 
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Test można wykonać samodzielnie w domu lub zabrać dziecko do centrum testowego. 

Jeżeli przeprowadzają Państwo test samodzielnie z dzieckiem (tzw. test 

samodzielny lub test laika), proszę przynieść do przedszkola załączone 

oświadczenie. Dzieci, które nie zostały przebadane, pozostają w kwarantannie przez 

14 dni. 

 

Nakazy odpowiedzialnych organów ds. zdrowia pozostają nienaruszone. 

 

W placówce opieki pozaszkolnej obowiązują te same przepisy, co w szkołach 

podstawowych.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku  

W imieniu  

 

 

 

 

Kathrin Blumenhagen  

Kierownictwo Urzędu ds. Dzieci Młodzieży 

 


