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Informații pentru părinți cu privire la eliminarea testului regulat obligatoriu  

 

 

Stimați părinți, stimați educatori, doamnelor și domnilor, 

având în vedere scăderea generală a numărului de infecții la grupa de vârstă sub 6 ani în 
ultimele săptămâni, s-a decis că, obligația generală și periodică de testare existentă până 
în prezent în grădinițe va înceta începând cu 8 mai 2022. 

În schimb, grădinița dumneavoastră vă va oferi teste ocazionale, de exemplu, dacă a 
existat un focar în cadrul grădiniței sau dacă copilul dumneavoastră a avut contact cu o 
altă persoană infectată. Nu este obligatoriu să vă testați copiii în aceste cazuri. 

Cu toate acestea, în cadrul binecunoscutului regulament privind virozele, se aplică 
următoarele: În cazul în care copilul dumneavoastră urmează să frecventeze grădinița deși 
prezintă simptome ușoare de răceală, unitatea trebuie să vă transmită o confirmare scrisă a 
unui test cu rezultat negativ sau trebuie efectuat un test ocazional la fața locului. În orice 
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caz, vă rugăm să acordați suficient timp copilului dumneavoastră pentru a-și reveni înainte 
de a se întoarce la grădiniță. 

 

Odată cu eliminarea testării obligatorii, abordarea „Test-to-stay” încetează automat să se 
mai aplice. Deciziile privind carantina de contact revin în competența autorităților sanitare 
locale. 

Administrația Senatului pune la dispoziția unităților teste nazale de calitate garantată pentru 
efectuarea testelor ocazionale. 

Decizia de a reveni la testele nazale se bazează pe numeroasele opinii venite din partea 
părinților, sponsorilor și grădinițelor care indică faptul că testele salivare (testele acadea) 
nu prezintă rezultate sigure în ciuda aplicării corespunzătoare, deși Administrația Senatului 
a selectat un produs cu o sensibilitate comparabil de ridicată, precum și compatibilitatea 
cu Omicron comparativ cu alte teste salivare. Prin urmare, Departamentul Senatului ia în 
considerare dorința frecvent exprimată de părinți și furnizori de a reveni la testele nazale 
rapide cu antigen atunci când testează copiii. 

Indiferent de renunțarea la testarea obligatorie, recomandăm în continuare respectarea 
măsurilor de protecție și igienă cunoscute. 

Pentru perioada următoare – și, de asemenea, în perspectiva toamnei – este de la sine 
înțeles că vom continua să urmărim îndeaproape situația infecțiilor și evoluția ulterioară a 
pandemiei.  

 
Cu stimă 

În numele lui 
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