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Obowiązek testowania dla dzieci od 10. stycznia 2022 r. 
 
 
 

Drodzy rodzice, 

celem nas wszystkich jest, by – pomimo aktualnie wysokiej liczby infekcji – placówki dziennej 

opieki nad dziećmi oraz ośrodki opieki specjalnej nad dziećmi (placówki opieki nad dziećmi) 

mogły pozostać otwarte. Placówki dziennej opieki nad dziećmi są placówkami kształcenia. 

Poza tym są one nieodzowne, by móc godzić pracę oraz rodzinę. Dlatego bardzo ważnym 

jest, by wykorzystywać każdą możliwość, by zwiększyć ochronę przed infekcjami na rzecz 

dzieci oraz pracowników placówek opieki nad dziećmi. 

 

Musimy postawić wszystko na to, by koronawirus wcale nie trafił do żłobków i przedszkoli. W 

ten sposób uniemożliwimy, by wirus rozprzestrzeniał sie w placówce czy był przenoszony 

przez dzieci do domu. By ponownie zwiększyć bezpieczeństwo placówek dziennej opieki nad 

dziećmi wobec korony od dnia 10. stycznia 2022 r. zachodzi obowiązek testowania. 

Obowiązek testowania dotyczy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia aż do 

przyjęcia do szkoły. Oznacza to: od 10. stycznia 2022 r. dzieci mogą być oddawane pod 

opiekę do swoich placówek dziennej opieki nad nimi tylko wtedy, gdy będą testowane trzy 

razy w tygodniu. Testy niemniej jednak nie mają miejsca w placówkach, lecz dzieci mogą być 

testowane z wynikiem negatywnym w domu za pomocą testu do samodzielnego wykonania. 

Należy przedłożyć dowód odnośnie tego.      

 

Państwa placówka opieki nad dziećmi zdecyduje, jak konkretnie obowiązek testowania 

będzie realizowany na miejscu. Poniżej demonstrujemy Państwu dwie możliwe opcje. 

Państwa placówka opieki nad dziećmi zaznaczy krzyżykiem wybraną opcję, która 

obowiązuje Państwa. W przypadku obydwóch opcji testy przeprowadzane będą z zasady w 

poniedziałki, środy i piątki. Jeżeli dziecko w którymś z tych dni będzie nieobecne, test 

będzie powtórzony, gdy dziecko ponownie zostanie oddane do opieki. Ważne jest, by testy 

przebiegały w regularnych odstępach.  

 

Opcja 1:  

 W dniach przeprowadzania testów przyniosą Państwo do placówki dziennej opieki 

nad dziećmi każdorazowo kasetę testową przeprowadzonego testu do 



samodzielnego wykonania. Mówiąc o kasecie testowej rozchodzi sie o część testu do 

samodzielnego wykonania, która pokazuje wynik.  

 Po okazaniu kasety testowej wyrzucą ją Państwo na miejscu do worka na śmieci 

oddanego do dyspozycji przez placówkę opieki nad dziećmi. 

 

Opcja 2:   

 Znajdą tu Państwo załączony formularz ze wskazaniem na istniejący obowiązek 

testowania. Tam wpiszą Państwo po każdym teście datę wykonania testu oraz 

wynik, podpiszą Państwo zamieszczone dane i pokażą formularz przyprowadzając 

swoje dziecko do placówki opieki nad dziećmi w dniach wykonywania testów.  

 Wystarczy podpis tylko jednego z rodziców. 

 Następnie zabiorą Państwo formularz z powrotem do domu i przedłożą 

zaktualizowany podczas następnego terminu testu. 

 

Jeżeli nie przedłożą Państwo dowodu wykonania testu, wówczas Państwa dziecko nie może 

zostać oddane pod opiekę. Jeśli osoba trzecia odprowadza Państwa dziecko do placówki 

opieki nad dziećmi, wówczas ta osoba przynosi ze soba użytą dla dziecka kasetę testową 

lub podpisany przez Państwa formularz. 

 

Jako alternatywę mogą Państwo oczywiście przedłożyć także dowód przeprowadzonego 

szybkiego testu antygenowego PoC (test obywatelski) lub testu PCR. W placówkach 

dziennej opieki nad dziećmi z metodą PCR – Pooling obowiązek testowania jest wypełniony 

poprzez wzięcie udziału w poolingu, więc nie jest konieczny żaden dalszy dowód. 

 

Ponownie otrzymają Państwo ze swojej placówki opieki nad dziećmi zaświadczenia 

potwierdzające uprawnienia, by dzięki nimi móc odebrać w aptekach darmowe testy do 

samodzielnego wykonania. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że zaświadczenia 

potwierdzające uprawnienia należy ponownie oddać do placówek opieki po ich realizacji. 

 

 

Dziękujemy za Państwa wsparcie i życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Państwa Referat V3 – Kindertagesbetreuung (Placówki dziennej opieki nad dziećmi) 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php#Download

