
 

Информативно писмо за еднократен задолжителен тест 
по летниот распуст  во градинките Гöпинген 
 
 
 
Почитувани дами и господа,  
 
Пандемијата  веќе подолго време не држи во неизвесност! 
  
Уште повеќе радува фактот  што стапката на инциденца во 
Гöпинген веќе неколку недели е многу ниска. Особено сме 
среќни што следуваат летните месеци и време за одмор и 
што  повторно е овозможено  и олеснато патувањето  во 
странство . Ви посакуваме пријатни и релаксирачки летни 
денови  и со нетрпение очекуваме да им посакаме 
добредојде на вашите деца во детските центри во новата 
школска година! 
Со цел да продолжиме да го контролираме процесот на 
инфекција на најдобар можен начин и после отварањето на 
градинките,се воведува еднократна обврска за тестирање на 
децата за корона. Ова значи дека за сите деца при 
влегување во дневниот престој на градинката  мора да се 
приложи  негативен резултат на брз тест за 
коронавирус  првиот ден после распустот  за да им се 
дозволи да влезат и да престојуваат во градинката. Потоа, 
не се планираат дополнителни задолжителни тестови за 
децата. 
Оваа обврска може да се исполни со презентирање на 
соодветен сертификат за негативен резултат од тестот 
(достапен кога тестот се изведува во официјален центар за 
тестирање, лекар или аптека) не постар од 48 часа. 

 
Almut Cobet 
Erste Bürgermeisterin 
Hauptstr. 1 
73033 Göppingen 

Datum: 
23.08.2021 
Bearbeiter: 
Sandra Corveleyn  
Aktenzeichen: 
104/Cor 
Telefon: 
07161 650-0 
Durchwahl: 
2820 
Telefax: 
07161 650-48 2820 
E-Mail: 
SCorveleyn@goeppingen.de 

Internet: 
http://www.goeppingen.de 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo: 08:00 – 13:00 Uhr 
Di, Mi, Fr,: 08:00 – 12:00 Uhr 
Do: 13:30 – 18:00 Uhr 

Wir sind für Sie da Stadtverwaltung  Postfach 11 49  D-73011 Göppingen 



Алтернативното  спроведување на  брз тест за Корона во 
градинка или самостојно спроведување брз тест дома, за 
жал, не е прифатливо . 
Ве молиме за разбирање во врска со оваа неопходна мерка 
за да можете подобро да се заштитите себеси и другите. 
  
Поздрав 

 
Almut Cobet  
 


