Ogólne informacji na temat „testu lizakowego“
Szanowni rodzice,
bezpośrednio po feriach wielkanocnych władze Nadrenii Północnej-Westfalii
przekazały wszystkim szkołom testy do samodzielnego wykonania firmy Siemens
Healthcare GmbH, aby umożliwić wczesne wykrycie ewentualnych zakażeń SARSCoV-2 i ograniczyć ich transmisję. Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji zdaje sobie
sprawę, że testy te, ze względu na sposób ich przeprowadzania, nie mogą być
optymalnie wykonywane w szkołach podstawowych i szkołach specjalnych.
W związku z tym, równolegle do zamawiania testów do samodzielnego wykonania,
które dostępne są aktualnie w szkołach, ministerstwo sprawdzało, jakie formy
testowania na obecność koronawirusa są najlepiej dostosowane do wieku, potrzeb
dzieci i danego typu szkoły. W ciągu ostatnich miesięcy w klinice uniwersyteckiej w
Kolonii opracowano procedurę testowania dzieci w większych grupach. Ta metoda
testowania jest teraz gotowa do zastosowania w szkołach podstawowych i
specjalnych.
Federalna ustawa dotycząca wprowadzenia „hamulca bezpieczeństwa” w pandemii
koronawirusa z dnia 22 kwietnia 2021 r. przewiduje między innymi, że w celu
zwalczania pandemii w szkołach uczniowie muszą być testowani dwa razy w tygodniu.
W Nadrenii-Północnej Westfalii już od dnia 12 kwietnia 2021 r. w szkołach
przeprowadzane są dwa testy tygodniowo.
W związku z tym uczniowie szkół podstawowych i specjalnych będą dwa razy w
tygodniu testowani w swojej grupie uczniowskiej na obecność koronawirusa za
pomocą „testu lizakowego”, czyli po prostu badania próbki śliny. Przeprowadzanie
testu lizakowego jest łatwe i dostosowane do wieku: uczniowie muszą ssać szpatułkę
do testów przez 30 sekund. Szpatułki do testów od wszystkich dzieci z danej grupy
uczniowskiej są zbierane do jednego pojemnika i badane tego samego dnia w
laboratorium metodą PCR, jako anonimowa próbka zbiorcza (tzw. „pula”). Metoda ta
zapewnia bardzo wiarygodny wynik testu. Ponadto za pomocą testu PCR można
znacznie szybciej wykryć ewentualną infekcję u dziecka, w porównaniu do szybkiego
testu POC, dzięki czemu ryzyko zarażenia jest w porę rozpoznane.
 Co się stanie, jeśli wynik testu puli próbek będzie negatywny?
Najbardziej prawdopodobny na codzień negatywny wynik testu puli próbek oznacza,
że żadne dziecko z testowanej grupy nie uzyskało pozytywnego wyniku testu na
obecność SARS-Cov-2. W takim przypadku szkoła nie wysyła żadnej informacji.
Nauka naprzemienna w grupach jest kontynuowana w dotychczasowej formie.
 Co się stanie, jeśli wynik testu puli próbek będzie pozytywny?
Jeśli wynik testu puli próbek będzie pozytywny, oznacza to, że co najmniej jedna osoba
z tej grupy uzyskała pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2. W tym
przypadku laboratorium powiadomi szkołę. Szkoła natychmiast informuje rodziców
dzieci, których to dotyczy, wykorzystując do tego ustalone wcześniej drogi
komunikacyjne. Ze względów organizacyjnych może się jednak zdarzyć, że informacja
dotrze dopiero następnego dnia rano przed rozpoczęciem lekcji . O dalszym
postępowaniu i kolejnych krokach, które należy podjąć w takim przypadku, będziecie
Państwo poinformowani w osobnym piśmie od dyrekcji szkoły. Na wypadek, gdyby
konieczne było powtórne wykonanie testu, Państwa dziecko otrzyma na wszelki

wypadek osobny zestaw testowy do przeprowadzenia takiego testu w domu.
Procedura ta zapewnia, że żadne dziecko nie musi się ujawniać w grupie, a tym
samym są chronione jego prawa osobiste.
W tym miejscu chcemy wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku trudności w
przeprowadzeniu testu kontrolnego w domu rodzice są zobowiązani do
skontaktowania się z lekarzem rodzinnym lub pediatrą, w celu podjęcia niezbędnych
kroków (np. przeprowadzenia testu PCR, ustalenia tożsamości osób, które miały
kontakt). W takim przypadku udział w zajęciach stacjonarnych lub w szkolnych
programach opieki nad dziećmi jest możliwy dopiero po przedłożeniu negatywnego
testu PCR.
Więcej informacji o teście lizakowym, m. in. również filmy objaśniające można znaleźć
na portalu edukacyjnym: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Ten łatwy i szybki do wykonania test pomoże nam wszystkim lepiej kontrolować i
ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, a jednocześnie zapewni Państwu i Państwa
dzieciom możliwie największe bezpieczeństwo nauki w szkole. Otwiera to również
nowe perspektywy dla uczniów oraz dla Was jako rodziców, jeśli chodzi o zapewnienie
bardziej niezawodnego i regularnego uczęszczania do szkoły.
W przypadku dalszych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Łączymy pozdrowienia
Dyrekcja szkoły

