
 

 

Testarea antigenică preventivă şi 

monitorizarea în şcoli din ianuarie 2022 
Stimaţi părinţi, începând cu luna ianuarie, în şcoli va continua testarea antigenică preventivă. De pe 3 până 

pe 16 ianuarie se va testa de două ori pe săptămână, lunea şi joia. De la 17 ianuarie, testarea va avea loc o 

dată pe săptămână, şi asta lunea. Testarea vizează atât copiii şi elevii nevaccinaţi, cât şi pe cei vaccinaţi, 

precum şi pe cei care au trecut prin boală. În cazul în care copilul nu se va supune acestei testări, va trebui 

să poarte mască medicală de protecţie pe tot parcursul zilei. Dacă are vârsta de peste 15 ani, va trebui să 

poarte respirator.   

Ce să faceţi dacă copilul dumneavoastră are rezultat pozitiv la testul antigenic? 
Dacă copilului dumneavoastră i-a ieşit un rezultat pozitiv la testul antigenic, nu va trebui să contactaţi medicul 

pediatru pentru cererea de testare. Şcoala vă va informa cum va fi emisă cererea de testare pentru copilul 

dumneavoastră. Sunt două posibilităţi:   

 

Veţi primi un mesaj SMS cu 

numărul eŽádanka (cererii de 

testare). După primirea 

acestui mesaj, mergeţi la 

orice punct de recoltare care 

efectuează teste PCR pe baza 

cererii de testare. La unele 

centre, mai întâi trebuie să vă 

programaţi.  

 

Şcoala va elibera copilului o confirmare scrisă a 

rezultatului pozitiv la testul antigenic. Prezentaţi 

această confirmare la punctul de recoltare 

selectat, care efectuează teste PCR pe baza cererii 

de testare. La unele centre, mai întâi trebuie să vă 

programaţi. Confirmarea pe care o primiţi de la 

şcoală nu este un certificat care poate fi folosit 

pentru a accesa servicii şi evenimente sau pentru a 

călători. 
 

Lista punctelor de recoltare a testelor PCR poate fi găsită pe: https://crs.uzis.cz  
 

Dacă rezultatul testului PCR este negativ 
copilul dumneavoastră se va întoarce la cursuri. 

 

Ce trebuie să faceţi dacă rezultatul testului PCR este pozitiv? 

Dacă rezultatul testului PCR al copilului dumneavoastră este pozitiv, contactaţi medicul 

pediatru. Ulterior, vă va contacta Centrul Regional de Sănătate Publică sau vi se va solicita 

autoraportarea. 

Nou, este impusă obligativitatea de a raporta şcolii rezultatul pozitiv al copilului dumneavoastră la testul 
PCR, indiferent dacă este vorba de testarea la şcoală sau, de exemplu, de infectarea în familie.  

Ce se întâmplă dacă unui coleg de clasă îi iese testul antigenic pozitiv? 

Dacă acest lucru se întâmplă în timpul testării de luni, copilul pozitiv nu va mai participa la cursuri. Ceilalţi 
rămân la şcoală. 

Dacă unul dintre elevi este testat pozitiv în cadrul testării antigenice de joi, toată clasă intră în aşa-numitul 

regim test-to-stay. Acest lucru înseamnă că toţi colegii de clasă vor fi testaţi cu test antigenic în fiecare zi, şi 

asta până când copilul iniţial cu rezultatul pozitiv la testul antigenic primeşte un rezultat negativ la testul PCR. 

În această perioadă, toată clasa trebuie să respecte măsurile speciale de siguranţă – purtarea măştii medicale 

de protecţie de către elevii sub vârsta de 15 ani, purtarea respiratorului de către cei cu vârsta de peste 15 ani, 

toaletă separată, păstrarea unei distanţe de cel puţin 1,5 metri faţă de ceilalţi în timpul mesei şi separarea 

copiilor de ceilalţi elevi.      

Ce se întâmplă atunci când copilul dumneavoastră intră în contact cu o persoană testată pozitiv la 

covid-19? 

La şcoală, copilul dumneavoastră poate intra în contact cu un elev care are rezultat pozitiv la testul PCR. Dacă şcoala transmite toate 

informaţiile necesare Centrului Regional de Sănătate Publică, veţi primi un mesaj SMS care va conţine numărul eŽádanka, instituirea 

carantinei şi instrucţiuni privind testul PCR.Nu este nevoie de autoraportare şi nici nu veţi fi contactat telefonic de Centrul de 

Monitorizare. 

Dacă ceva nu va fi în regulă sau în cazul în care contactul a avut loc în afara şcolii, veţi primi un mesaj SMS prin care vi se va solicita 

autoraportarea. În acest caz, vă rugăm să profitaţi de posibilitatea autoraportării, acest lucru va accelera semnificativ întregul 

proces. 

 
 


