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Інформація для батьків про скасування обов’язкового регулярного тестування  

 

 

Шановні батьки, шановні опікуни, шановні пані та панове! 

З огляду на загальне зниження кількості інфекцій у віковій групі дітей до 6 років за 
останні тижні було прийнято рішення, що існуюче загальне, регулярне обов’язкове 
тестування в дитячих дошкільних центрах з 8 травня 2022 року більше не 
проводитиметься. 

Ваш дитячий дошкільний центр замість цього запропонує вам тестування з певного 
приводу, наприклад, якщо в закладі стався спалах інфекції чи ваша дитина 
контактувала з іншою інфікованою особою. У цих випадках обов’язкове тестування 
ваших дітей відсутнє. 

Але у рамках відомого «правила нежитю» діє наступне положення: Якщо ваша дитина 
повинна відвідувати дитячий дошкільний центр незважаючи на легкі симптоми застуди, 
ви повинні надати закладу письмове підтвердження результату тесту з негативним 
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результатом або провести тест з певного приводу на місці. У будь-якому випадку ми 
просимо вас дати дитині достатньо часу для одужання, перш ніж знову відвідувати 
дитячий дошкільний центр. 

Після скасування обов’язкового тестування автоматично скасовується і принцип «Test-
to-stay». Рішення щодо карантину для контактних осіб належать до компетенції 
місцевих органів охорони здоров’я. 

Адміністрація Сенату надає закладам якісні назальні тести з метою проведення тестів з 
певного приводу. 

Рішення повернутися до назальних тестів обумовлене численними зверненнями батьків, 
фінансуючих організацій та дитячих дошкільних центрів з інформацією про те, що тести 
з використанням слини (льодяникові тести) не є достовірними, незважаючи на 
правильне використання, хоча адміністрація Сенату вибрала продукт з порівняно 
високою чутливістю у порівнянні з іншими тестами з використанням слини, а також 
придатний для виявлення штаму омікрон. Тому адміністрація Сенату враховує часто 
висловлюване бажання батьків і фінансуючих організацій повернутись до використання 
для дітей назальних експрес-тестів на антиген. 

Незалежно від відміни обов’язкового тестування ми рекомендуємо і надалі 
дотримуватись відомих заходів захисту та гігієни. 

На майбутнє – і також з огляду на осінь – само собою зрозуміло, що ми 
продовжуватимемо уважно стежити за процесом розповсюдження інфекції та 
подальшим розвитком пандемії.  

 
З повагою, 

За дорученням 
Гольгер Шульце 
 

Керівник відділу  
сім’ї та виховання у ранньому дитячому віці 
 


