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Koronawirus (SARS-CoV-2) 

Informacje dla rodziców 

 
Postępowanie z dziećmi z (łagodnymi) objawami choroby - konieczność wykonania 
testu na Koronawirusa 
 
Podobnie jak w przeszłości, otwieranie placówek opieki dziennej nad dziećmi i ośrodków opieki 
dziennej wymaga przestrzegania rygorystycznych wymogów higienicznych w celu umożliwienia 
bezpiecznego funkcjonowania w czasie pandemii. Chroni to zarówno pracowników, jak i dzieci pod 
ich opieką. W ostatnich tygodniach brytyjska mutacja wirusa B. 1.1.7 coraz bardziej 
rozprzestrzeniała się w Niemczech i Bawarii. Ta mutacja wirusa jest uważana za bardziej zakaźną. 
Jednocześnie gwałtownie spadła liczba infekcji, na które dzieci zwykle zapadają o tej porze roku.  
 
W związku z tym, w opinii przedstawicieli zawodów medycznych doradzających w tej sprawie 
władzom państwowym, konieczne jest dostosowanie rozporządzenia w sprawie testowania na 
koronawirusa i w przyszłości wymaganie negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 
(PCR lub test antygenów PoC) w przypadku chorych lub powracających do zdrowia dzieci i 
pracowników. Bawarskie stowarzyszenie zawodowe pediatrów i lekarzy dla młodocianych oraz 
bawarskie stowarzyszenie lekarzy ogólnych i domowych, którzy brali udział w konsultacjach 
dotyczących konieczności przeprowadzania testów, zapewniło nas, że w gabinetach są dostępne 
wystarczające możliwości przeprowadzania testów.  
 
Dlatego od 15 marca 2021 r., po konsultacji z Bawarskim Ministerstwem Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz Państwowym Urzędem ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, dzieci z objawami 
ostrej choroby zakaźnej będą musiały uzyskać negatywny wynik testu, zanim będą mogły 
ponownie odwiedzić placówki opieki dziennej/ośrodki opieki dziennej.  
 

♥ Dzieci i pracownicy z katarem lub kaszlem pochodzenia alergicznego, zapchanym nosem 
(bez gorączki), sporadycznym kaszlem, drapaniem w gardle lub chrząkaniem mogą nadal 
uczęszczać do placówki opieki nad dziećmi bez badań. Prosimy o przedstawienie na 
żądanie kierownictwa obiektu odpowiedniego testu.  
 

♥ W przypadku łagodnego, nowego, nie postępującego przeziębienia lub objawów ze strony 
układu oddechowego (takich jak katar i kaszel, ale bez gorączki), uczestnictwo w placówce 
opieki nad dziećmi jest możliwe tylko wtedy, gdy wynik testu na SARS-CoV-2 (PCR lub test 
antygenów PoC) jest negatywny. 
 

♥ Dzieci chore, z obniżonym stanem ogólnym, z gorączką, kaszlem, dusznością, utratą 
zmysłu smaku i węchu, bólem gardła lub ucha, przeziębieniem, bólem kończyn, silnym 
bólem brzucha, wymiotami lub biegunką nie mogą uczęszczać do placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Ponowne przyjęcie do placówki jest możliwe tylko wtedy, gdy dziecko 
jest znowu w dobrym stanie zdrowia (z wyjątkiem lekkiego przeziębienia lub objawów ze 
strony układu oddechowego). Ponadto wymagany jest negatywny wynik testu na 
obecność SARS-CoV-2 (PCR lub test antygenowy PoC).  
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♥ Wymagane badania mogą być wykonane również w fazie choroby. Nie jest konieczne 
czekanie, aż objawy choroby ustąpią. 

 
Nie jest również konieczne ponowne badanie po wyzdrowieniu, ponieważ już badanie na początku 
choroby może z wystarczającą pewnością wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2. Przedłożenie 
samodzielnie przeprowadzonego szybkiego testu (test laika) nie jest jednak wystarczające do 
wykrycia choroby. 
 
Jeżeli w trakcie pobytu stan ogólny dziecka ulegnie pogorszeniu, prosimy o jak najszybsze 
odebranie dziecka z placówki. Dziecko można ponownie przyprowadzić do placówki opieki nad 
dziećmi po ustąpieniu objawów, w szczególności, gdy dziecko nie ma gorączki, a wynik testu na 
obecność SARS-CoV-2 (PCR lub test antygenów PoC) jest negatywny.  
 
Chcielibyśmy ponownie zwrócić uwagę na to, że Bundestag i Bundesrat już w styczniu 2021 r. 
zdecydował o podwojeniu liczby dni chorobowych na rodzica i dziecko z 10 do 20 dni (w przypadku 
rodziców samotnie wychowujących dzieci do 40 dni). Wnioski o zasiłek chorobowy dla dzieci w 
tych przypadkach muszą być składane przez rodziców w odpowiedniej ustawowej kasie chorych. 
Często zadawane pytania i odpowiedzi na temat dni chorobowych dzieci i zasiłku chorobowego dla 
dzieci można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Rodziny. 
 
Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na możliwość dochodzenia odszkodowania zgodnie 
z § 56 ust. 1a IfSG. Więcej informacji można znaleźć tutaj.   
 
Jesteśmy świadomi, że jako rodzice byliście w ostatnich miesiącach szczególnie obciążeni. Jednak 
przepisy, które wejdą w życie 15 marca 2021 r., są pilnie potrzebne, aby chronić pracowników 
opieki dziennej, Państwa dzieci, a także Państwa jako rodziny. Walka z pandemią może zakończyć 
się sukcesem tylko wtedy, gdy będziemy działać razem, dlatego już teraz chcielibyśmy 
podziękować Państwu serdecznie za współpracę.  
 
Z wyrazami szacunku 
 
Odział V3 - Opieka dzienna nad dziećmi  
 
 
 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976
https://ifsg-online.de/index.html
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