
 

 

Stadt Gütersloh 

Berliner Straße 70 

33330 Gütersloh 

www.guetersloh.de 

kontakt@guetersloh.de 

Telefonzentrale: 05241 / 82 - 1 

Telefaxzentrale: 05241 / 82 - 20 44 

Bankverbindungen 

Sparkasse Gütersloh-Rietberg: 

IBAN: DE71 4785 0065 0000 0000 18, BIC: WELADED1GTL 
Volksbank Bielefeld-Gütersloh e.G.: 

IBAN: DE63 4786 0125 0105 2056 00, BIC: GENODEM1GTL 
Postbank: 

IBAN: DE66 2501 0030 0003 6753 06, BIC: PBNKDEFF 
Steuer-Nr.: 351 592 504 92  Ust.-Identifikationsnr.: DE 126795250 

Für einen persönlichen Termin erreichen 

Sie uns unter der E-Mail-Adresse 

tagesbetreuungvonkindern@guetersloh.de 

 

oder über unsere Internetseite 

www.guetersloh.de unter Rathausöffnung 

oder den entsprechenden QR-Code rechts 
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Auskunft erteilt 
Tel 0 52 41 / 82- 

Fax 0 52 41 / 82- 
E-Mail 

Gebäude 
 

Zimmer 
Ihr Schreiben vom 

Ihr Zeichen 
Mein Zeichen 

Datum 
 

— 

— 

— 

 
 
 
 

 
 

Testați - pentru ca grădinița să rămână deschisă! 

 
Dragi parinti, 
 
v-ar plăcea să faceti ceva bun pentru cei mici și să aveti grijă de joaca acestora fără griji, 
zburdalnicia și cântatul copiilor de la grădiniță alături de noi? 
  
Vă rugăm să vă testați copilul de 3 ori pe săptămână cu noile teste tip acadea, care 
răspund și la varianta Omikron și sunt disponibile pentru toate centrele de zi și instituțiile 
de îngrijire a copiilor începând cu noul an. 
 
Testarea ajută la identificarea persoanelor infectate și la întreruperea timpurie a 
transmiterilor. Testele pot ajuta la menținerea gradinitelor și a instituțiilor de îngrijire a 
copiilor deschise și pentru a putea acționa cât mai devreme posibil. 
 
Cu teste regulate, vă protejați și pe dumneavoastră și familia. În acest fel, o infecție poate 
fi descoperită cât mai devreme și se poate preveni răspândirea în continuare în grădinița 
de zi. 
 
Testele pentru acadea le puteți obține gratuit la grădiniță sau de la îngrijitoarea 
dumneavoastră. Vă rugăm să vă serviți. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
A.Körber 

Stadt Gütersloh  FB 51  33326 Gütersloh 
 
 
 

Catre parinti si centre de ingrijire ale copiilor 

Tagesbetreuung von 

Kindern 
 Andrea Körber 

2142 
2145 
andrea.koerber@guetersloh.de 

Rathaus II, Berliner Straße 70, 
33330 Gütersloh 
576 
 
 
 
04.01.2022 
 


