Профілактичне тестування на наявність
антигену COVID -19 та простеження контактів у
школах з січня 2022 року
Шановні батьки, з січня продовжується профілактичне тестування на наявність антигену COVID -19 у школах. З 3-го до 16-го січня тести
проводитимуться двічі в тиждень, а саме в понеділок і четвер. З 17-го січня тестування проводитиметься один раз в тиждень – у
понеділок. Тестування стосується як невакцинованих, так і вакцинованих дітей та учнів, а також і тих, хто вже переніс захворювання.
Якщо дитина не зробить такий тест, вона повинна протягом всього дня носити маску. Діти старші 15 років носять респіратор.

Що потрібно робити якщо у Вашої дитини позитивний тест на антиген?
Якщо у Вашої дитини позитивний результат тесту, не потрібно звертатися до лікаря – терапевта про
отримання заявки на ПЛР-тест. Школа буде Вас інформувати про те, яким чином Вашій дитині буде
виставлена заявка. Існують два варіанти:

Ви отримаєте СМСповідомлення з номером
електронної заявки. Після
отримання повідомлення Ви
підете у будь-який пункт
тестування, де проводяться
ПЛР - тести на підставі
заявки. У деяких пунктах
потрібно спочатку
зарезервувати термін.

Дитина отримає зі школи письмове
підтвердження про позитивний результат тесту
на антиген. Це підтвердження принесете до
будь-якого пункту тестування, де роблять ПЛРтести на підставі заявки. У деяких пунктах
потрібно спочатку зарезервувати термін.
Підтвердження, яке Ви отримаєте від школи, не є
сертифікатом, який дозволяє користуватися
послугами, відвідувати заходи або подорожувати.

Список пунктів, де проводяться ПЛР-тести, знайдете на сайті: https://crs.uzis.cz
Якщо результат ПЛР-тесту буде негативний,
Ваша дитина повертається до звичайного режиму навчання.

Що робити якщо результат ПЛР-тесту позитивний?
Якщо у Вашої дитини позитивний результат ПЛР- тесту, зверніться до дитячого лікарятерапевта. Потім з Вами зв’яжеться крайова гігієнічна станція або Вас попросять
простежити свої контакти.
Тепер діє обов'язок інформувати школу про позитивний результат ПЛР-тесту Вашої дитини незалежно
від того чи йдеться про тестування в школі або, наприклад, про зараження в родині.

Що станеться якщо у однокласника буде позитивний результат тесту на
антиген?
Якщо це виявиться під час проведення тесту в понеділок, дитина з позитивним тестом вже не може
знаходитись у школі. Останні учні залишаються в школі.
Якщо у будь-якого учня під час тестування на антиген у четвер виявиться позитивний результат, весь клас
переходить до так званого режиму test-to-stay. Це означає, що всі однокласники будуть робити тести на
антиген кожного дня доки дитина з первинним позитивним тестом на антиген не отримає перший
негативний результат ПЛР-тесту. Протягом всього цього часу для цілого класу вводяться особливі режимні
заходи – обов'язок носити маски для дітей молодших 15 років, носити респіратори для дітей старших 15
років, окремий туалет, під час харчування дотримання мінімальної дистанції 1,5 м та відокремлювання цих
дітей від останніх учнів.

Що станеться у разі якщо Ваша дитина зустрінеться в школі з учнем з позитивним тестом на
Сovid-19?
У школі Ваша дитина може зустрітися з учнем з позитивним результатом ПЛР-тесту. Якщо школа передасть
всю необхідну інформацію у крайову гігієнічну станцію, Ви отримаєте СМС-повідомлення, де буде номер
електронної заявки, розпорядження про карантин та інструкція щодо ПЛР-тесту.У цьому випадку не
потрібно виконувати простеження своїх контактів і не потрібно чекати на дзвінок з центру простеження
контактів.
У випадку будь-яких недоліків або якщо контакт відбувся поза школою, Ви отримаєте СМС-повідомлення з вимогою простежити
свої контакти. У цьому випадку скористайтеся, будь ласка, можливістю самостійного простеження своїх контактів, це значно
прискорить весь процес.

