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Către
părinții și tutorii elevelor și elevilor care sunt prezenți la școală
de la școala Gymnasium am Krebsberg

Efectuarea testelor rapide antigen la școli în cadrul pandemiei de corona

Dragi părinți și tutori,

după eforturile comune depuse în ultimele săptămâni ne bucurăm foarte tare că copilul
dumneavoastră poate frecventa din nou școala. În școli se aplică reguli speciale de igienă,
ca și în lunile dinainte de lockdown și de închiderea școlilor, pentru a proteja pe cât posibil pe
toată lumea de la școală de o infectare cu virusul Corona.
Pentru a crește gradul de protecție la școală în mod suplimentar dorim să oferim la școală
teste rapide facultative pentru depistarea virusului Corona, gratuite, de două ori pe
săptămână, pentru toate persoanele prezente la școală (eleve, elevi, cadre didactice, alte
persoane care își desfășoară activitatea la școală).
Scopul nostru este identificarea cât de repede posibil a infecțiilor cu virusul Corona și prin
aceasta a face școlile un loc mai sigur și a proteja astfel suplimentar cât mai mulți elevi și
eleve, cadre didactice, părinți și multe alte persoane.
Testele vor fi efectuate în două zile pe săptămână de către doamne și domni doctori
și/sau personalul calificat al acestora – în acest caz în prezența medicului – la școală.
Fiul/fiica dumneavoastră poate să participe la aceste testări dacă este prezent/ă la școală în
aceste zile, pe parcursul orelor convenite cu doctorii. Pentru teste se prelevează de la copilul

dumneavoastră un exsudat nazofaringian. Un bețișor subțire se introduce în acest scop cu
grijă în nas și ulterior este extras de-acolo. În cazul copiilor mai mici este câteodată posibil să
se ajungă în tractul nazal prin gură. Câteodată trebuie și în cazul copiilor mai mari să se
preleveze un exsudat faringian (doar prin gură).

La școala noastră testează:
Drs. Omlor
Testările au loc în fiecare din următoarele zile ale săptămânii:
Dienstag und Donnerstag
Exsudatul nazofaringian este câteodată neplăcut, de ex. poate gâdila în nas. Nu este
traumatic și poate duce în cazuri rare la sângerări nazale cauzate de răniri minore la nivelul
nasului. Doamnele și domnii doctori, respectivi colaboratorii acestora știu însă să facă acest
lucru și au experiență cu testele. De regulă totul decurge cum trebuie și recoltarea
exsudatului este suportată bine de către copii.

Rezultatul testului este disponibil după aproximativ 30 de minute.

Dacă rezultatul testului este negativ, copilul dumneavoastră poate să ia parte mai departe
la cursuri.

Dacă rezultatul testului este pozitiv, există suspiciunea că copilul dumneavoastră este
infectat cu virusul Corona. În acest caz veți fi informat de către școală. Atunci trebuie să luați
copilul de la școală, pentru că nu mai are voie să frecventeze cursurile, respectiv școala. În
paralel, școala trebuie să informeze conform prevederilor Legii germane privind protecția
împotriva infecțiilor (art. 7) Direcția de Sănătate Publică (Gesundheitsamt) cu privire la
rezultatul pozitiv al copilului dumneavoastră. Cu această ocazie trebuie să transmitem unele
informații Direcției de Sănătate Publice, de ex. numele dumneavoastră, numele și clasa
copilului dv., adresa și nr. dv. de telefon, data testului, pentru ca aceasta să poată lua
legătura cu dv.. Copilul dv. trebuie pus în izolare la domiciliu (asta înseamnă că trebuie să
stea acasă și să nu aibă contact cu exteriorul, respectiv cu alte persoane), până când
Direcția de Sănătate Publică vă contactează. Informații cu privire la modalitatea de acțiune
ulterioară veți primi de la Direcția de Sănătate Publică. În cazul în care Direcția de Sănătate
Publică va dispune carantina și în acest caz va trebui să vă îngrijiți copilul acasă, aveți
dreptul la concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav (concediu fără salar conform art.
45 alin. 2a din Cartea a V-a a Codului securității sociale german – SGB V).

Declarație de consimțământ
Pentru ca copilul dv. să poată participa la oferta de testare avem nevoie de la dv. de o
declarație de consimțământ completată și semnată. Aceasta este anexată acestei
scrisori de informare. În cazul copiilor/elevilor/elevelor minori/e semnarea declarației de
consimțământ de către părinți sau tutori este o condiție obligatorie pentru participarea la
testare. Vă rugăm să predați declarația de consimțământ completată la școală, dacă doriți ca
copilul dv. să participe la testările regulate.

Însoțirea copilului la primul test
În cazul elevelor și elevilor de până la clasa a 6-a ar fi de dorit, ca dv. să însoțiți copilul la
primul test. Cu această ocazie puteți pune întrebări doamnei/domnului doctor. Vă vom
informa când are loc primul test. Pe teritoriul școlii se aplică dispozițiile din planul model
de igienă pentru școli (de ex. păstrarea distanței de 1,5 m față de alte persoane,
purtarea unei măști medicinale etc.) despre care v-am informat deja. Atunci puteți vedea
cum se face testul iar copilul dv. se va simți mai bine, dacă sunteți prezent la primul test.

Participare facultativă și renunțarea la testare
Oferta de testare este facultativă. Acest lucru înseamnă că copilul dv. poate veni la școală,
chiar dacă nu ia parte la testare. Dacă optați pentru participare, cel mai bine ar fi ca copilul
dv. să fie testat în ambele date stabilite pentru testare la școală, în fiecare săptămână în care
este prezent la școală. În cazul în care doriți ca copilul dv. să nu fie testat într-o zi, puteți să
sunați la școală cu o zi înainte de data la care urmează să se facă testarea și să anunțați
renunțarea la testarea dintr-o anumită zi.
În cazul în care din partea dv. copilul poate participa la testare, dar într-o zi la școală el nu
dorește acest lucru, după o discuție scurtă cu medicul nu se va efectua nici un test!
Participarea poate fi întreruptă oricând. Este foarte important pentru noi, ca copilul dv. să se
simtă complet în largul lui la școală în continuare.

Revocare
Datele colectate vor fi tratate în mod confidențial, acest lucru înseamnă că ele nu vor fi
transmise unor terțe persoane, doar Direcției de Sănătate Publică în cazul unui test pozitiv.
Revocarea participării la testări este oricând posibilă. O înștiințare scrisă informală către
școală ajunge. Informații suplimentare privind protecția datelor găsiți în formularele distribuite
cu acest scop.

Cu cât mai mulți copii și tineri dar și cadre didactice și persoane iau parte la școală la fața
locului la aceste testări, putem să realizăm mai eficient evitarea infecțiilor la școală și
cazurile de boală la copii/părinți/profesori. Din acest motiv ne-am bucura dacă ați fi de
acord, ca copilul dv. să participe la testări.

Vă mulțumim.
Toate cele bune!

