"Lolipop test prosedürünün" aşağıdakilere göre optimize edilmesiyle ilgili bilgiler:
Yılbaşı tatilleri
Sevgili ebeveynler, sevgili yasal vasiler,
“lolipop testleri”nin genellikle başarılı bir şekilde tanıtıldığı ve kurulduğu kabul edilir.
Bu arada aynı zamanda önemli olan test prosedürü
Toplumun bütününde enfeksiyon oranının kontrol altına alınması sağlanmıştır.
Yüz yüze öğretimin sürdürülmesine önemli katkı sağlıyorsunuz,
ve çocuklarınızın açık ara en iyi kontrollü olduklarından emin olun.
Yaş grubu vardır. Bununla birlikte, o zaman herkes için test prosedürünü kullanma şansı vardır.
Proje katılımcıları, güvenliği iyileştirmek ve böylece güvenliği sağlamak ve planlamak için
yaratın - çocuklar için, öğretmenler için ama özellikle sizin için
Yasal koruyucu. Aşağıda size şu konularda bilgi vermek istiyoruz:
Sınav sonrası dönemde okullarımızda test prosedürünün optimizasyonu
Noel tatili gönderin.
Özünde, test günlerinde çocuklarınız, havuz testine ek olarak, okula sözde "referans numune" olarak
gönderilen tek bir lolipop testi yapmalıdır.
Laboratuvarlar gönderilir. Bu, yalnızca havuz testinin pozitif çıkması durumunda geçerlidir.
doğrudan laboratuvar tarafından değerlendirilir. Aksi takdirde bir profesyonel
Laboratuvarlar tarafından bertarafı.
Somut olarak, değişiklik sizin için şu anlama gelir:
Adım 1: Test gününde havuz testi
Negatif havuz testi
Günlük yaşamda olası bir havuz testinin negatif olması, hiçbir
Grubun çocuğu SARS-Cov-2 için pozitif test yaptı. Bu durumda
laboratuvardan herhangi bir geri bildirim almayacaksınız ve çocuğunuz sizinkinde olabilir.
bilinen form sınıfa katılmaya devam eder.
Pozitif havuz testi
Pozitif bir havuz testi meydana gelirse, bu, en az bir
Çocuğunuzun havuz grubundaki kişinin SARS-Cov-2 testi pozitif çıktı. İçinde
Bu durumda laboratuvar, okulda geliştirilmiş test stratejisini kullanabilir.
daha önce alınmış olan çocuk rezerv örneklerinden yararlanın. Demek oluyor
Daha önce olduğu gibi, artık evde başka bir smear almanıza gerek yok

ve bu nedenle, bireysel numuneyi okula teslim etmenin ek yolu artık gerekli değildir.
Bireysel test böylece doğrudan laboratuvarlar tarafından değerlendirilebilir.
Adım 2: Yedek numune sonuçlarının ertesi gün saat 6:00'ya kadar teslim edilmesi
Test yapmak
Bu, havuz testinden sonraki sabah saat 6'da sizin için zaten mevcuttur.
Bireysel test sonuçları geri alınabilir. Laboratuvara bağlı olarak, sonucu alacaksınız
doğrudan e-posta veya SMS ile gönderilir.
Çocuğunuzdan alınan olumsuz referans örneği
Test sonucunun çocuğunuzun yedek numunesi olduğu mesajını alın
Sonuç olumsuz ise çocuğunuz aynı gün derse katılabilir.
yer almak.
Çocuğunuzdan alınan olumlu referans örneği
Yedek numunenizin PCR test sonucunun mesajını alacaksınız.
Çocuğun pozitif çıkması durumunda laboratuvarlar tarafından sağlık birimine bilgi verilir1
bilgili
ve karantinaya almak çocuğunuzun görevidir.
Yeni test sistemine organizasyonel geçiş için bir ön koşul,
Lollitest prosedürüne katılan tüm öğrencilerin tek seferlik kaydı
ve laboratuvarlarda gerekli ana verilere sahip öğrenciler. Dahil
aşağıdaki ana veriler kaydedilir: isim, adres, doğum tarihi, cinsiyet
çocuğun ve yasal vasinin güncel iletişim bilgileri
Bulguların iletilmesi (cep telefonu numarası ve e-posta).
Bu kayıt 16-30 Kasım 2021 tarihleri arasında
Okullar gerçekleştirdi.
Okulların güncel bir cep telefonu numarasına ihtiyacı var ve sizden
Laboratuvarlarla iletişim kuran ve sonuçların iletildiği e-posta adresi
laboratuvarlar kullanılmaktadır. Bu, sizin tarafınızdan doğrudan laboratuvarlardan istenmektedir.
çocuğunuzun bulgularından haberdar olabilirsiniz.
Cep telefonu numaranız veya e-posta adresiniz zamanla değişmelidir
değiştirin, lütfen derhal okulu bilgilendirin. Daha güvenli olmanın tek yolu bu
Okul operasyonları herkes için garantilidir.
Optimize edilmiş Lollitest prosedürü aracılığıyla laboratuvarlardan doğrudan bilgi alacaksınız.

ve çocuğunuza kişisel günlük yaşamınızı planlamak için daha fazla güvenlik sağlayın.
Daha fazla soru için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Saygılarımla,
okul yönetimi

1
Corona Testi ve Karantina Yönetmeliği NRW'nin şu anda geçerli olan sürümüne dayanmaktadır.

