Положително тестване на пула
Уважаеми родители от училищната група от клас…,
вчера/ днес беше извършен и оценен пул тест с тест близалка в групата на
Вашето дете (обозначение на групата) .
Лабораторията ни информира, че резултатът от пул теста на групата, към която
принадлежи Вашето дете, е положителен.Това означава, че поне едно дете от
групата е заразено с коронавирус.Не е задължително самото то да е болно, но
може да зарази и други хора.
Докато в последващия процес на повторно тестване се изясни, точно кое дете е
заразено, всички деца от тази група първоначално трябва да останат вкъщи.Това
засяга и децата, които обикновено посещават училищната група за грижи.
Като родители, сега трябва да извършите втори тест на детето си на … .
Тестът се извършва, както следва:
Вие или Вашето дете сте получили от нас необходимите тестови материали за
втория тест (отделни тампони в епруветка).
1.Децата смучат на… сутринта за 30 секунди съответния тампон (близалката).
2.След това пръчката се поставя обратно в епруветката и епруветката се
затваря.След това, моля, надпишете епруветката с името на Вашето дете.
3.Моля, донесете епруветката най-късно до … часа на ... в училище и я предайте
моля, на …
От училището всички отделни проби от групата с положителен тест се връщат
отново в лабораторията и се оценяват там.Моля, дръжте детето си вкъщи,
докато не получите допълнителна информация/инструкции от училището и/или
компетентния орган (напр. Здравната инспекция).
На това място трябва да се отбележи, че ако възникнат трудности при този
последващ тест, (напр. липсващо/късно предаване на единичния тампон; ако
заразеното дете не е идентифицирано; ако единичните тампони са повредени;
ако тестът се използва неправилно), Вие като родители сте задължени да се
обърнете към Вашия личен лекар или педиатър, за да може те да предприемат
всички необходими стъпки (включително извършване на PCR тест,
идентифициране на контактни лица).При тези условия участието в присъствено
обучение или в програмите за подкрепа на училището е възможно само след
представяне на отрицателен PCR тест.

С най-добри пожелания,
Училищното ръководство

