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PROČ

DLACZEGO?

Profilaktyczne testowanie może umożliwić naszym dzieciom bezpieczną
edukację stacjonarną w szkołach oraz tak bardzo potrzebny kontakt
osobisty z ich nauczycielami i rówieśnikami.
Testowanie na obecność wirusa COVID-19 odbywa się w ramach kwietniowego powrotu
do nauki stacjonarnej, na podstawie nadzwyczajnego zarządzenia Ministerstwa Zdrowia
Republiki Czeskiej.
Dotyczy ono wszystkich grup dzieci, uczniów, studentów oraz pracowników szkół i
placówek edukacyjnych, którym umożliwiono osobistą obecność w szkole. Nie dotyczy
ono dzieci, uczniów i studentów przybywających do szkoły lub placówki szkolnej w celu
indywidualnych konsultacji lub indywidualnej nauki stacjonarnej.
Testowanie jest warunkiem obecności na zajęciach stacjonarnych.
Regularne testowanie stanowi zasadnicze narzędzie w
zwalczaniu rozprzestrzeniania się zarazy w szkołach oraz
wśród dzieci. Oczywiście nie chodzi o 100% ochronę. Nadal
konieczne jest przestrzeganie innych zarządzeń systemowych.
R Każda szkoła wybiera tryb testowania zależnie od swoich
możliwości, dlatego o konkretnym projekcie i planie poinformuje
Państwa szkoła.
Testowanie zostanie zorganizowane w taki sposób, aby jak
najefektywniej umożliwiało bezpieczne i niezakłócane zajęcia.

Jeżeli Państwa dziecko nie czuje się dobrze, czy
nawet wykazuje objawy choroby COVID-19, musi
zostać w domu.
Testowanie jest przeznaczone tylko dla dzieci bez
objawów jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

więcej informacji można znaleźć na
https://testovani.edu.cz/
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KDE
JAK
GDZIE?

Każda szkoła dostosowuje pomieszczenia testowe do swoich możliwości,
jednak musi przestrzegać poniższych podstawowych zasad:

◼

Dla dzieci należy zapewnić miejsce do siedzenia oraz do odkładania przedmiotów (ławka, stół
itp.).

◼

Zawsze należy zachować odstępy pomiędzy dziećmi co najmniej 1,5 metra.

◼

Testowanie jest możliwe w jakimkolwiek odpowiednim pomieszczeniu w szkole, gdzie
można zapewnić wentylację, albo także na zewnątrz, gdy temperatura zewnętrzna
wynosi od 15 do 30°C.

◼

Jeżeli dziecko jest zakwaterowane w szkolnym obiekcie noclegowym, albo uczęszcza do
świetlicy przed rozpoczęciem lekcji, to przechodzi test w tym miejscu zaraz po przybyciu,
a nie musi wtedy być testowane w szkole.

JAK?

Testowanie będzie odbywało się przy pomocy nieinwazyjnych testów antygenowych.
Dzieci same dokonają poboru próbki do testowania, wacikiem z przedniej części
nosa (to nie boli, jest to jak dłubanie w nosie), i zaczekają na wynik.

PW przypadku badań dzieci w placówkach przedszkolnych,
młodszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół
i klas specjalnych, możliwa jest asystencja rodzica lub osoby
uprawnionej przez rodziców.

więcej informacji można znaleźć na
https://testovani.edu.cz/
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VÝSLED
WYNIK

Test jest DODATNI

Test jest UJEMNY

Jeżeli wynik testu okaże
się dodatni, Państwa
dziecko pójdzie do domu,
a nie może być obecne
na zajęciach.

Jeżeli wynik testu okaże się ujemny,
Państwa dziecko może nadal
przychodzić na zajęcia, chyba że z
powodu występowania infekcji szkoła
podjęła inną decyzję.

◼ Małoletnie dziecko – szkoła skontaktuje się z Państwem, a Państwo przyjdą
po dziecko, albo wyrażą zgodę na to, aby samo opuściło szkołę. (Zanim
przyjdą Państwo po swoje dziecko, zaczeka ono w specjalnym pomieszczeniu
– izolacji.)
◼ Pełnoletni uczeń lub student – opuści szkołę bez zbędnej zwłoki.

Szkoła wystawia dla dzieci z dodatnim testem potwierdzenie o tym, że wynik ich testu
antygenowego był dodatni i że konieczne jest jak najszybsze wykonanie badania
konfirmacyjnego. Do tego czasu dzieci nie powinny przebywać wśród ludzi. Ponadto należy
skontaktować się z lekarzem pediatrą dziecka i poprosić o wystawienie e-skierowania na
wykonanie badania RT-PCR w placówce zdrowia.

Ujemny wynik testu nie daje
stuprocentowej gwarancji,
że dziecko nie przenosi
wirusa. Dlatego ważne jest,
aby nadal zachowywać
ostrożność i przestrzegać
innych zasad
bezpieczeństwa.

więcej informacji można znaleźć na
https://testovani.edu.cz/
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CO KD
CO ROBIĆ, GDY ZARAZA
POJAWI SIĘ W KLASIE?

W przypadku, gdy dodatni test pojawi się w grupie badanych w
innym niż pierwszym dniu nauki stacjonarnej w danym tygodniu,
wszystkie dzieci, uczniowie i studenci, którzy w trakcie zajęć
(dotyczy także świetlicy) byli w kontakcie z dzieckiem z dodatnim
wynikiem testu w niektórym z poprzednich 2 dni, muszą opuścić
szkołę, albo zaczekać na odebranie przez przedstawiciel a
ustawowego wraz z pozostałymi uczniami.

W przypadku wystąpienia dodatniego wyniku testu
AG, grupa kontaktów zidentyfikowanych w ten
sposób zaczeka na informację o potwierdzeniu
dodatniego wyniku przez badanie konfirmacyjne RTPCR. Jeżeli szkoła wykonuje badania za pomocą
testów RT-PCR, to konfirmacji RT-PCR już się nie
wykonuje.

W przypadku dodatniego wyniku badania RT-PCR wykonanego przez
szkołę, albo gdy badanie konfirmacyjne RT-PCR potwierdzi infekcję u
osoby z dodatnim wynikiem testu AG, szkoła przekazuje informacje o
kontaktach zidentyfikowanych w opisany powyżej sposób do
odpowiedniej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która
zarządzi kwarantannę dla danych grup i kontaktów osoby z dodatnim
wynikiem testu (do momentu zarządzenia kwarantanny zalecane jest
niespotykanie się z innymi osobami i ograniczenie przebywania wśród
ludzi).

W przypadku, gdy badanie konfirmacyjne RT-PCR nie potwierdzi
infekcji u osoby, która wcześniej miała pozytywny wynik testu
AG, taka osoba niezwłocznie udokumentuje wynik w danej szkole,
która dalej informuje o tym wszystkie wcześniej rozpoznane
kontakty. Wszystkie dotknięte osoby mogą następnie powrócić do
nauki stacjonarnej bez potrzeby jakichkolwiek innych kroków.

więcej informacji można znaleźć na
https://testovani.edu.cz/
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CO KD
CO ROBIĆ?

KIEDY I JAK CZĘSTO WYKONYWANE SĄ TESTY W
SZKOŁACH?
Testowanie będzie odbywało się na początku dnia
nauczania, przed rozpoczęciem zajęć, i będzie
regularnie powtarzane zgodnie z harmonogramem,
który dostarczy Państwu szkoła..

W DOMU JUŻ MIELIŚMY COVID-19. CZY TEST JEST NIEZBĘDNY?
Badanie nie musi być przeprowadzane w przypadku dzieci, dla których
można udokumentować ujemny wynik badania RT-PCR albo ujemny
wynik testu antygenowego POC (nie starszy niż 48 godzin), a które
jednocześnie nie wykazują objawów choroby COVID-19. Badanie nie
musi być wykonywane również w przypadku dzieci, które już przeszły
chorobę COVID-19, a nie minęło więcej niż 90 dni od pierwszego
badania RT-PCR z dodatnim wynikiem. Jednak konieczne jest
udokumentowanie tego faktu (np. w postaci potwierdzenia od lekarza,
raportu lekarskiego, sprawozdania z badań laboratoryjnych w formie
papierowej lub elektronicznej).

CO SIĘ STANIE, JEŚLI NIE WYŚLĘ DZIECKA DO SZKOŁY?
Jeśli Państwa dziecko nie weźmie udziału w testowaniu,
wtedy nie może uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych.
Szkoła zarejestruje taką nieobecność jako
usprawiedliwioną, jednak nie ma ona obowiązku
zapewnienia dla dziecka zdalnego sposobu kształcenia.
Jednak zalecane jest udzielenie dziecku odpowiedniej
formy wsparcia (np. przysyłanie tygodniowych planów,
możliwość dołączenia do niektórych zajęć online,
skorzystanie z indywidualnych konsultacji).

