
 

 Eingang: Dienstgebäude: Bus / Straßenbahn: Sprechzeiten: Bankverbindungen: 

 An der Weide 50 An der Weide 50 Haltestelle montags bis freitags Deutsche Bundesbank 

  28195 Bremen Hauptbahnhof von 9:00 - 14:00 Uhr IBAN: DE 16 2500 0000 0025 0015 30 
Sparkasse Bremen 
IBAN: DE 73 2905 0101 0001 0906 53 

 

Die Senatorin für Kinder und Bildung   Freie 
Hansestadt 
Bremen 

Die Senatorin für Kinder und Bildung · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen 

 
До 

Родители и настойници 

 Auskunft erteilt 
Helena Justa 

Zimmer 411 

Tel. 0421 361-12604 
Fax 0421 496-12604 

E-Mail:  
helena.justa@ 
kinder.bremen.de 
 
Mein Zeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
30-1 

Bremen, 16.11.2021 

 
 

 

 

 
Уважаеми дами и господа, 

Скъпи родители и настойници, 

 

От Юни 2021 детските градини се намират в така нареченото базисно ниво на плана за 

реакция “Управление на детските градини и условия при пандемия”. Това означава, че 

Вие и Вашите деца сте засегнати леко от по-малко ограничения в детските заведения. 

 

В същото време се увеличава числото на инфекции при неваксинираните хора. Дори и 

при децата в Бременските градини това число да е все още ниско, е много важно 

децата и заетите лица да се тестват редовно.  

Чрез една стриктна мрежа от тествания може да се разпознаят бързо възможни зарази 

и да се намали разпространението в детските заведения. 

 

За всяко дете и за всеки служител сенаторката предоставя по два бързи теста на 

седмица. Децата не трябва да идват на детска градина нетествани. Моля правете 

тестовете поне два пъти на седмица със Вашето дете и не го довеждайте на 

детска градина, ако тестът е положителен. 

 

На мен ми е ясно, че тестовете - особено с малки деца - изискват определени усилия. 

Но въпреки това е важно, за да могат всички деца да са в безопасност и да могат да 

посещават детската градина редовно. 

 



[Übersetzt ins Bulgarische] 

 

На някои детски градини ще бъдат отпуснати допълнителни тестове-близалки 

следващите седмици за целите детски групи, чрез медицински персонал или чрез 

педагогическите специалисти. Моля Ви, тук също да участвате с Вашето дете. 

 

С уважение 

Писано под диктовка 

 

 

 

 

Томас Яблонски 

- Ръководител отдел – 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


