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TESTĂM PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI ÎN ŞCOALĂ 

 
 

DE CE? 
Testarea preventivă poate permite copiilor noştri prezenţa fizică la 
cursuri în condiţii de siguranţă şi contactul personal atât de necesar cu 
profesorii şi colegii lor. 

 

 

Testarea pentru depistarea prezenţei virusului COVID-19 are loc în contextul revenirii la 
şcoală cu prezenţă fizică din luna aprilie, în baza măsurii extraordinare a Ministerului 
Sănătăţii. 

Este obligatorie pentru toate grupurile de copii, elevi, studenţi şi personalul şcolilor şi al unităţilor 
şcolare, cărora le este permisă prezenţa fizică în şcoală. Nu este obligatorie pentru copiii, elevii şi 
studenţii care vizitează şcoala sau unitatea şcolară în scopul consultaţiilor individuale şi în cazul 
prezenţei individuale la cursuri. 
Prezenţa fizică la cursuri este condiţionată de efectuarea testării. 

Testarea regulată este un instrument esenţial în combaterea 
răspândirii bolii în şcoli şi în rândul copiilor. Bineînţeles, aceasta 
nu este o protecţie 100%. Şi pe mai departe este necesară 
respectarea celorlalte măsuri de siguranţă. 
Fiecare şcoală îşi alege modul de testare, în funcţie de capacităţile 
sale, prin urmare şcoala vă va informa în privinţa planului şi 
modului în care va avea loc testarea. 
Testarea va fi organizată în aşa fel încât să permită o predare 
sigură şi netulburată într-un mod cât mai eficient posibil. 

 
 
 
 
 
 

În cazul în care copilul dumneavoastră nu se simte 
bine sau dacă prezintă simptome de COVID-19, trebuie 
să rămână acasă. Pot fi testaţi numai copiii fără 
simptome ale oricărei boli infecţioase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mai multe informaţii pot fi găsite pe 

https://testovani.edu.cz/ 
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 UNDE? 
Fiecare şcoală îşi va adapta spaţiile de testare în funcţie de posibilităţile sale, 
trebuie  să respecte însă următoarele reguli de bază: 

◼ Trebuie să asigure copiilor un loc pentru şedere şi o suprafaţă de depozitare (bancă, 
masă etc.). 

◼ Între copii trebuie păstrată întotdeauna o distanţă de cel puţin 1,5 metri. 

◼ Testarea poate fi efectuată în orice spaţiu adecvat al şcolii, unde este posibilă 
aerisirea, sau chiar şi în aer liber dacă temperatura exterioară este cuprinsă 
între 15 şi 30 °C. 

◼ În cazul în care copilul este cazat într-o unitate de cazare şcolară sau dacă înainte 
de începerea cursurilor frecventează căminul de zi, acesta va fi testat aici, imediat 
după sosire, şi, prin urmare, nu mai trebuie să fie testat în şcoală. 

 CUM? 
Testarea se va efectua cu teste antigen neinvazive. Copiii îşi vor colecta 
singuri proba pentru testare din partea din faţă a nasului cu ajutorul 
tamponului (nu doare, este ca şi cum v-aţi scobi în nas) şi vor aştepta 
rezultatul. 

 
 

 La testarea copiilor din învăţământul preşcolar, a elevilor 
mai mici ai şcolii primare şi a elevilor din şcoli şi clase 

speciale, poate asista părintele sau o persoană desemnată 
de către părinţi. 
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 REZULTAT 
Testul este POZITIV 

Dacă testul va ieşi 
pozitiv, copilul 
dumneavoastră va pleca 
acasă şi nu va avea voie 
să participe la cursuri.

 

Testul este NEGATIV 

Dacă testul va ieşi negativ, copilul 
dumneavoastră poate să rămână la 
şcoală, cu excepţia cazului în care se 
decide altfel din cauza apariţiei bolii 
în şcoală. 

 

◼  Copilul minor – şcoala vă va contacta şi veţi veni să îl luaţi sau vă veţi da 
consimţământul că poate să plece singur de la şcoală. (Până veţi veni să îl 
luaţi, va aştepta într-o încăpere specială – izolat.) 

◼ Elevul sau studentul major – părăseşte şcoala imediat. 

 
Copiilor cu test pozitiv, şcoala le va elibera o adeverinţă că au fost testaţi pozitiv cu testul 
antigen şi că trebuie efectuat testul de confirmare cât mai curând posibil. Până atunci, ar 
trebui să evite deplasarea în afara locuinţei. De asemenea, trebuie contactat medicul 
pediatru sau de familie al copilului, căruia i se va solicita emiterea cererii electronice pentru 
efectuarea testului RT-PCR într-o unitate medicală. 

mai multe informaţii pot fi 
găsite pe 

https://testovani.edu.cz/ 

 
 

Un test negativ nu 
garantează 100% că copilul 
nu va transmite virusul. De 
aceea, este important să fiţi 
întotdeauna precauţi şi să 

respectaţi toate măsurile de 
siguranţă. 



mai multe informaţii pot fi 
găsite pe 

https://testovani.edu.cz/ 
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CE SE VA ÎNTÂMPLA 
DACĂ VA APĂREA 
INFECŢIA ÎN CLASĂ? 

În cazul în care într-un grup de persoane testate va ieşi un test pozitiv 
într-o altă zi decât în prima zi de predare cu prezenţă fizică din 
săptămâna aferentă, toţi copiii, elevii şi studenţii care au fost în contact cu 
persoana pozitivă în timpul orelor de predare (inclusiv în căminul de zi) 
într-una din cele 2 zile anterioare, trebuie să părăsească şcoala sau să 
aştepte împreună cu ceilalţi elevi până va fi preluat de reprezentantul lor 
legal. 

 
 
 

 

În cazul unui test AG pozitiv, grupul de contacte 
astfel identificat va aştepta confirmarea rezultatului 
persoanei testate pozitiv printr-un test de 
confirmare RT-PCR. Dacă şcoala efectuează 
testarea cu testele RT-PCR, confirmarea cu testul 
RT-PCR nu mai este necesară. 
 

 
 

În cazul unui test RT-PCR oferit de şcoală pozitiv sau dacă testul 
de confirmare RT-PCR confirmă infecţia la persoana testată 
pozitiv cu testul AG, şcoala va transmite informaţiile privind 
contactele astfel identificate Centrului Regional de Sănătate 
Publică, care va dispune carantina grupurilor în cauză şi a 
contactelor persoanei testate pozitiv (până la instituirea 
carantinei se recomandă evitarea contactului cu alte persoane 
şi limitarea deplasării în afara locuinţei). 

 
 
 

În cazul în care testul de confirmare RT-PCR nu confirmă infecţia la 
persoana testată iniţial pozitiv cu testul AG, această persoană trebuie 
să prezinte imediat rezultatul la şcoală, iar aceasta va informa apoi 
toate contactele indicate iniţial. Apoi, toate persoanele în cauză vor 
putea reveni la predarea cu prezenţă fizică fără a fi necesare alte 
măsuri.
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 ŞI DACĂ TOTUŞI? 
 
 
 

 
CÂND ŞI CÂT DE FRECVENT SE TESTEAZĂ ÎN 
ŞCOLI? 
Testarea se va efectua în fiecare zi înainte de 
începerea cursurilor şi va avea loc în mod regulat, 
conform programului furnizat de şcoala 
dumneavoastră. 

 
 
 
 
 

AM AVUT DEJA COVID-19 ACASĂ. ESTE NECESAR TESTUL? 
Copiii care pot prezenta dovada testului RT-PCR negativ sau al 
unui test antigen POC negativ (nu mai vechi de 48 de ore) şi care 
simultan nu prezintă simptome de COVID-19 nu trebuie să fie 
testaţi. De asemenea, cei care au avut deja boala COVID-19 şi nu a 
trecut mai mult de 90 de zile de la efectuarea primului test RT-
PCR cu rezultat pozitiv, nu trebuie să fie testaţi. Cu toate acestea, 
acest lucru trebuie dovedit (de exemplu, printr-o confirmare de la 
medic, un raport medical, un raport de la laborator pe suport de 
hârtie sau în format electronic). 

 
 

 
CE SE VA ÎNTÂMPLA DACĂ NU TRIMIT COPILUL LA ŞCOALĂ? 

În cazul în care copilul dumneavoastră nu se va supune 
testării, acesta nu poate participa fizic la cursuri. Şcoala 
va înregistra o astfel de absenţă ca fiind motivată, nu este 
însă obligată să ofere copilului educaţie la distanţă. Cu 
toate acestea, este recomandabil să îi ofere o formă 
adecvată de sprijin (de exemplu, trimiterea planurilor 
săptămânale, posibilitatea de a se conecta la unele lecţii 
online, beneficierea de consultaţii individuale). 


