Test de grup pozitiv
Dragi părinți ai grupei de învățare din clasa …,
Ieri / Astăzi a fost efectuat și analizat testul de grupă tip acadea în grupa copilului
dumneavoastră (denumirea grupei).
Laboratorul ne-a transmis că rezultatul testului de grup al grupei din care face parte
copilul dumneavoastră este pozitiv. Acest lucru înseamnă că cel puțin un copil din
grupă este infectat cu coronavirus. Nu este obligatoriu ca acesta să manifeste semne
de boală, dar ar putea să îmbolnăvească alte persoane.
Până se va putea clarifica cu exactitate cine este infectat, prin repetarea testului, toți
copiii din această grupă trebuie să rămână acasă deocamdată. Sunt afectați și copiii
care frecventează în mod uzual grupele de îngrijire din cadrul școlii.
Dumneavoastră, în calitate de părinți, trebuie să vă testați din nou copilul în data de …
Testarea se desfășoară în următorul mod:
Ați primit din partea noastră materialele necesare pentru repetarea testului (bețișor cu
vată în tubuleț).
1. În data de … dimineața, copiii țin în gură bețișorul respectiv (acadeaua) timp de 30
de secunde.
2. Apoi se introduce bețișorul înapoi în tubuleț și acesta din urmă se sigilează. Ulterior,
treceți numele copilului pe tub.
3. Vă rugăm să aduceți tubulețul la școală cel târziu până la ora … în data de …. și
să îl predați la … .
Școala va duce din nou la laborator toate mostrele individuale din grupa cu rezultate
pozitive, pentru a fi analizate. Vă rugăm să vă țineți copilul acasă până primiți informații/
instrucțiuni suplimentare de la școală și/sau de la autoritățile competente (de ex.
Direcția de sănătate publică).
Totodată, vă atragem atenția în mod expres că dacă apar dificultăți (de ex. nepredarea/
predarea întârziată a bețișorului cu vată individual; în caz de neidentificare a copilului
infectat; în caz de bețișoare cu vată deteriorate; în caz de utilizare greșită a testului) în
cadrul retestării, dumneavoastră, în calitate de părinți, aveți obligația de a merge la
medicul de familie sau la pediatru, pentru ca acesta să poată iniția toți pașii necesari
(printre altele, solicitarea unui test PCR, stabilirea persoanelor de contact). În aceste
condiții, participarea la cursurile fizice sau la programele de îngrijire din cadrul școlii va
fi posibilă abia după prezentarea unui test PCR cu rezultat negativ.

Cu stimă,
Conducerea școlii

