
 

 

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 
 

— 

— 

— 

 

 

 

 

 

 

T E S T O N I – që kopshti i femijve te mbetet i hapur! 

 

Të dashur prindër, 

 

Dëshironi të bëni diçka të mirë për më të vegjlit tuaj dhe të kujdeseni për lojën e papengueshme, kercimin 

dhe këndimin e perbashket e fëmijëve në kopsht? 

Ju lutemi, testoni patjeter fëmijën tuaj 3 herë në javë me testet e reja ne form shkopi “Lolli-Test”, të cilat 

gjithashtu i përgjigjen variantit Omikron. Ato janë ne dispozicion ne të gjitha kopshtet ditore dhe mjediset 

tjera te kujdesit për fëmijët nga fillimi i vitit 2022.  

Testimi ndihmon në identifikimin e njerëzve të infektuar dhe ndërprerjen e matutjeshme te virusit. Testet 

mund të ndihmojnë për të mbajtur kopshtet dhe mjediset tjera te kujdesit ditor të hapura dhe për të qenë 

në gjendje të veprojmë sa më shpejt.  

Me testime të rregullta, ju gjithashtu mbroni veten dhe familjen tuaj. Në këtë mënyrë, një infeksion mund 

të zbulohet shpejt dhe te parandalohet përhapja e mëtejshme në kopsht. 

Testet per femije mund t'i merrni falas nga kujdestaret në kopshtet dhe mjediset tjera te kujdesit ditor. Ju 

lutemi shërbehuni.  

 

Me përshëndetje të përzemërta,  

A.Körber  

 

Stadt Gütersloh  FB 51  33326 Gütersloh 
 

 

 

Eltern 

Tagesbetreuung von 

Kindern 
 Andrea Körber 

2142 
2145 
andrea.koerber@guetersloh.de 

Rathaus II, Berliner Straße 70, 
33330 Gütersloh 
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