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Informacje dla rodziców dotyczące zniesienia obowiązku regularnego testowania  

 

 

Drodzy Rodzice, drodzy Opiekunowie, szanowni Państwo, 

w związku z ogólnym spadkiem ilości zachorowań na koronawirusa w grupie wiekowej 
poniżej 6 lat w ostatnich tygodniach podjęto decyzję, że istniejący powszechny obowiązek 
regularnego przeprowadzania testów w przedszkolach zostanie zniesiony z dniem 8 maja 
2022 r. 

Zamiast tego przedszkole będzie oferowało badania doraźnie, na przykład w razie 
pojawienia się ogniska choroby w placówce lub kontaktu dziecka z inną zakażoną osobą. W 
takich przypadkach nie ma obowiązku przeprowadzania testów u dzieci. 

W ramach znanej regulacji dotyczącej kataru obowiązują jednak następujące zasady: jeśli 
dziecko mimo lekkich objawów przeziębienia ma uczęszczać do przedszkola, w placówce 
należy przedłożyć pisemne potwierdzenie uzyskania negatywnego wyniku testu lub należy 
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wykonać test na miejscu. W każdym przypadku prosimy o zapewnienie dziecku 
odpowiedniego czasu na wyzdrowienie przed ponownym posłaniem go do przedszkola. 

Wraz ze zniesieniem obowiązkowych testów automatycznie przestaje obowiązywać zasada 
„test to stay”. Decyzje dotyczące kwarantanny osób z kontaktu pozostają w gestii lokalnych 
urzędów ds. zdrowia. 

Administracja Senatu zapewnia placówkom testy nosowe o gwarantowanej jakości, aby 
mogły one przeprowadzać badania doraźnie. 

Decyzja o powrocie do testów nosowych opiera się na licznych doniesieniach rodziców, 
podmiotów prowadzących placówki i przedszkoli, w których wskazywano, że testy ślinowe 
(testy lizakowe) mimo prawidłowego stosowania nie dają wiarygodnych wyników, chociaż 
Administracja Senatu wybrała produkt o porównywalnie wysokiej czułości jak w przypadku 
innych testów ślinowych, który wykrywa także wariant „omikron”. Dlatego też Administracja 
Senatu uwzględnia często wyrażane przez rodziców i podmioty prowadzące życzenie, aby w 
przypadku testowania dzieci powrócić do szybkich nosowych testów antygenowych. 

Niezależnie od zniesienia obowiązku testowania nadal zalecamy przestrzeganie znanych 
środków ochronnych i higienicznych. 

W nadchodzącym okresie – a także z myślą o jesieni – będziemy oczywiście nadal uważnie 
monitorować sytuację dotyczącą ilości zakażeń i dalszy rozwój pandemii.  

 
Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Holger Schulze 
 

Dyrektor Wydziału  
ds. Rodziny i Edukacji Przedszkolnej 
 


