МИ ТЕСТУЄМО СЕБЕ, ЩОБ У ШКОЛІ БУЛО БЕЗПЕЧНО

PROČ

ЧОМУ?

Профілактичне тестування може дозволити нашим дітям отримати
безпечну денну освіту в школах і такий необхідний особистий контакт зі
своїми вчителями та однолітками.

Тестування на наявність вірусу COVID-19 проводиться в рамках квітневого
повернення до денної форми навчання відповідно до надзвичайних заходів
Міністерства охорони здоров'я.

Воно поширюється на всі групи дітей, учнів, студентів і співробітників шкіл і
шкільних установ, яким дозволена особиста присутність в школі. Воно не
поширюється на дітей, учнів і студентів, які відвідують школу або шкільний заклад з
метою індивідуальної консультації або індивідуального денного навчання.
Відвідуваність денного навчання обумовлена тестуванням.
Регулярне тестування – це є важливий інструмент в боротьбі
з поширенням хвороби в школах і серед дітей. Звичайно, це
не 100% захист. Інші режимні заходи повинні дотримуватися.
Кожна школа вибирає режим тестування відповідно до своїх
можливостей, тому ваша школа проінформує вас про
конкретну пропозицію і плани. Тестування буде організовано
таким чином, щоб забезпечити максимально ефективне
безпечне і безперешкодне навчання.

Якщо ваша дитина погано себе почуває або
навіть має симптоми COVID-19, вона повинна
залишатися вдома. Тестування проводиться
тільки дітям без симптомів інфекційних
захворювань.

для отримання додаткової інформації
відвідайте
https://testovani.edu.cz/
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Кожна школа адаптує приміщення для тестування до свого власного
потенціалу, але повинна дотримуватися таких основних правил:

◼ Для дітей необхідно передбачити місце для сидіння і місце для зберігання речей (парта,
стіл і т.д).
◼ Завжди необхідно дотримуватися дистанції між дітьми не менше 1,5 метра.
◼ Проводити тестування можна в будь-якому зручному шкільному приміщенні,
де є можливість вентиляції, або навіть на відкритому повітрі, якщо
температура зовнішнього повітря становить від 15 до 30°C.
◼ Якщо дитина розміщується в шкільному гуртожитку або відвідує групу
продовженого дня до початку занять, вона буде там проходити тестування
відразу після прибуття, і, таким чином, її не потрібно буде проходити
тестування в школі.

ЯК?

Дитина буде протестована з використанням неінвазійних тестів на
антигени. Діти самі беруть пробу з передньої частини носа ватним
тампоном (не боляче, це як колупатися в носі) і чекають езультату.

При тестуванні дітей дошкільної освіти, молодших
школярів початкових шкіл та учнів спеціальних шкіл і
класів можлива допомога одного з батьків або особи,
уповноваженої батьками.
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Тест ПОЗИТИВНИЙ

Тест НЕГАТИВНИЙ

Якщо тест негативний, ваша дитина
може продовжити навчання в школі,
якщо тільки не буде прийнято інше
рішення в зв'язку з виникненням
хвороби в школі.

Якщо тест виявиться
позитивним, ваша дитина
піде додому, і її не
дозволять вчитися.

◼ Маленька дитина – школа зв'яжеться з вами, і ви приїдете за нею або
даєте згоду покинути школу за власним бажанням. (Почекає в
спеціальній кімнаті – ізоляція – перш ніж ви прийдете за нею.)

◼ Дорослий учень або студент – залишає школу без невиправданої затримки..
Школа видає сертифікат дітям з позитивним результатом тесту, в якому буде вказано,
що вони здали позитивний результат тесту на антиген, і що необхідно якомога швидше
провести підтверджуючий тест. До тих пір вони не можуть находитися в громадських
місцях. Також необхідно зв'язатися з дитячим терапевтом і запросити електронний
запит на виконання тесту RT-PCR в медичній установі.

Негативний результат
тесту не є стовідсотковою
гарантією того, що дитина
не передає вірус. Тому
важливо завжди
проявляти обережність і
дотримуватися інші
запобіжні заходи.
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ЩО, ЯКЩО В КЛАСІ СТАЛОСЯ
ЗАРАЖЕННЯ?

 Якщо позитивний тест з'являється в групі тестованих, крім першого
дня денного навчання на цьому тижні, всі діти, учні та студенти, які
були в контакті з позитивно тестованим під час навчання (включаючи
шкільну групу продовженого дня) протягом будь-якого з 2 попередніх
днів, можуть піти зі школи або чекати разом з іншими учнями, поки
законний опікун не забере їх.

У разі позитивного тесту AG група контактів,
ідентифікованих таким чином, очікує інформації
про підтвердження позитивного тесту
підтверджуючим тестом RT-PCR. Якщо школа
проводить тести RT-PCR, підтвердження за
допомогою тесту RT-PCR більше не виконується.

 У разі позитивного тесту RT-PCR, наданого школою, або якщо
підтверджуючий тест RT-PCR підтверджує інфекцію у
тестованого з позитивним тестом AG, школа передає
інформацію про такі виявлені контакти до відповідного KHS,
який призначить даним групам і контактам карантин
тестованим з позитивним результатом (в призначеному
карантині рекомендовано не спілкуватися з іншими людьми і
обмежувати пересування в громадських місцях).

У разі, якщо підтверджуючий тест RT-PCR не підтверджує
наявність інфекції в спочатку позитивному тесті AG, ця
особа повинна негайно документально оформити
результат і надати його школі, яка далі проінформує всіх
спочатку зазначених контактних осіб. Після цього всі
зацікавлені особи можуть повернутися до денного
навчання без подальших необхідних кроків.
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КОЛИ І ЯК ЧАСТО ТЕСТУЮТЬ В ШКОЛІ?
Дитина буде протестована на початку
навчального дня перед початком занять і
тестування буде проходити регулярно
відповідно до розкладу, наданим вашою
школою.

МИ ДОМА ВЖЕ ПЕРЕХВОРІЛИ COVID-19. ВСЕ ОДНО ТЕСТ
НЕОБХІДНИЙ?
Дітям, у яких є докази негативного результату тесту RT-PCR
або негативного тесту на антиген POC (видані не раніше 48
годин) і у яких немає симптомів COVID-19, тестування не
потрібно. Крім того, не потрібно проходити тестування тим,
хто вже перехворів COVID-19 і не пройшло більше 90 днів після
першого позитивного тесту RT-PCR. Однак це має бути
доведено (наприклад, довідка від лікаря, медичний висновок,
лабораторний звіт в паперовому або електронному вигляді).

ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ, ЯКЩО Я НЕ ВІДПРАВЛЮ ДИТИНУ
ДО ШКОЛИ?
Якщо ваша дитина не бере участі в тестуванні, вона
не може брати участь в денній формі навчання. Школа
зареєструє таку відсутність як пропущені години з
вказанням причини, але не зобов'язана надавати
дитині дистанційне навчання. Проте, для ній доречно
надати її відповідну форму підтримки (наприклад,
відправка щотижневих планів, можливість
приєднатися до деяких занять онлайн, використання
індивідуальних консультацій).

