Информация за оптимизиране на "процедурата за тестване на близалка" след
Коледни празници
Уважаеми родители, скъпи законни настойници,
„тестовете за близалки“ обикновено се считат за успешно въведени и установени
Процедура за изпитване, която междувременно е важна и за
Постигнато е ограничаване на заразяването в цялото общество.
Вие давате важен принос за поддържането на преподаването лице в лице,
и се уверете, че вашите деца са най-добре контролирани
Възрастовата група са. Въпреки това има шансове да използвате процедурата за тестване за
всеки при това
Участниците в проекта да подобрят и по този начин да облекчат и планират сигурността
създавайте – за децата, за учителите, но специално за вас като
Законен настойник. По-долу бихме искали да ви предоставим информация за
Оптимизиране на изпитната процедура в нашите училища в периода след
Изпратете коледни празници.
По същество в дните на теста вашите деца трябва, в допълнение към теста в басейна, да
направят единичен тест за близалка в училище, който се изпраща в училището като така
наречената „референтна извадка“
Изпраща се лаборатория. Това важи само в случай на положителен резултат от пул тест
оценени директно от лабораторията. В противен случай ще има професионалист
Изхвърляне от лабораториите.
Конкретно, промяната означава следното за вас:
Стъпка 1: Тестване на пул в деня на теста
Отрицателен пул тест
Вероятният случай на отрицателен пул тест в ежедневието означава, че не
Тестваното дете от групата е с положителна проба за SARS-Cov-2. В такъв случай
няма да получите обратна връзка от лабораторията и детето ви може да е във вашето
известна форма продължават да участват в класа.
Положителен пул тест
Ако се получи положителен пул тест, това означава, че поне един
Лице от групата в басейна на вашето дете е дало положителна проба за SARS-Cov-2. В
В този случай лабораторията може да използва подобрената стратегия за тестване в училището
използвайте вече взетите детски резервни проби. Означава, че

За разлика от преди, вече не е нужно да си правите нова намазка у дома
и по този начин допълнителният начин за предаване на индивидуалната проба в училището
вече не е необходим.
Следователно индивидуалният тест може да бъде оценен директно от лабораториите.
Стъпка 2: Подаване на резултатите от резервната проба до 6:00 ч. на следващия ден на
Тестване
Това вече е достъпно за вас в 6 часа сутринта след теста в басейна
Индивидуалните резултати от теста са достъпни за извличане. В зависимост от лабораторията
ще получите резултата
изпраща се директно по имейл или чрез SMS.
Отрицателна референтна проба от вашето дете
Получете съобщението, че резултатът от теста е резервната проба на вашето дете
Ако резултатът е отрицателен, детето ви може да присъства на час в същия ден
участвам.
Положителна референтна проба от вашето дете
Ще получите съобщението, че резултатът от PCR теста на резервната проба от вашата
Ако детето има положителен резултат, здравният отдел се уведомява от лабораториите1
информиран
и задължение на детето ви е да постави карантина.
Предпоставка за организационното преминаване към новата тестова система е а
Еднократна регистрация на всички ученици, участващи в процедурата Lollitest
и студенти с необходимите основни данни в лабораториите. Включени
записват се следните основни данни: име, адрес, дата на раждане, пол
на детето и актуални данни за контакт на законния настойник за
Предаване на констатациите (номер на мобилен телефон и имейл).
Тази регистрация ще бъде направена между 16 и 30 ноември 2021 г
Извършени училища.
Училищата се нуждаят от актуален мобилен номер и от вас
Имейл адрес, който комуникира с лабораториите и за предаване на резултатите
се използват лабораториите. Това се изисква от вас директно от лабораториите
може да бъде информиран за констатациите на вашето дете.
Вашият мобилен номер или имейл адрес трябва да се променят с течение на времето

промяна, моля, информирайте училището незабавно. Това е единственият начин да бъдете посигурни
Училищните дейности са гарантирани за всички.
Ще получите директна информация от лабораториите чрез оптимизираната процедура Lollitest
и дайте на детето си повече сигурност за планиране на личното ви ежедневие.
За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.
Поздрави,
училищната администрация

1
Въз основа на валидната в момента версия на Регламента за тестове за корона и карантина
NRW

