Do opiekunów dzieci
Przystępujemy obecnie do regularnego testowania uczniów i pracowników szkół na obecność
koronawirusa. Tutaj opiekunowie dzieci znajdą informacje na temat testów.
Celem masowych testów jest zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa w szkole oraz
umożliwienie młodzieży szybszego powrotu do życia w jak najnormalniejszych warunkach, także
podczas pandemii. Testując regularnie uczniów i pracowników, gmina Oslo chce wcześnie wykrywać
zakażenia, izolować zarażonych, docierać do osób, które miały z nimi bliski kontakt i umieszczać je w
kwarantannie.
Młodzież wykazuje często łagodne objawy koronawirusa lub ich brak, a zarazem ma dużą sieć
kontaktów społecznych. Młodzi ludzie mogą zatem łatwo zarażać innych, nie wiedząc, że są nosicielami
zakażenia.

Proszę pamiętać:
•
•
•
•

Uczniowie wykonują test dobrowolnie.
Udział w masowych testach nie wymaga zgody opiekuna.
Jako opiekunowie mogą się Państwo wypowiedzieć, czy Państwa dziecko ma zostać poddane
testom czy nie. W tym celu proszę skontaktować się z wychowawcą.
Nawet jeśli uczeń poddaje się regularnym testom, ważne jest, aby przestrzegał powszechnie
obowiązujących zaleceń przeciwepidemicznych.

Przebieg testu
Uczniowie wykonują test samodzielnie w klasach.
Materiał do testu pobierany jest tylko z przedniej części nosa. Jest to prosty sposób wykonania testu
w porównaniu ze zwyczajnym badaniem na obecność koronawirusa, w ramach którego patyczek
wprowadzany jest przez nos głęboko do tylnej części gardła.
Jest to tak zwany szybki test, co oznacza, że wynik jest gotowy po około 20-60 minutach.

Co się stanie w przypadku ujemnego wyniku testu?
Spodziewamy się, że większość próbek będzie ujemna, co oznacza, że nie zostanie w nich wykryty
koronawirus. W takiej sytuacji uczeń może dalej uczestniczyć w lekcji i dniu szkolnym, tak jak zwykle.

Co się stanie w przypadku dodatniego wyniku testu?
Jeśli u kogoś z klasy zostanie wykryty dodatni wynik testu na obecność koronawirusa, zostaną podjęte
następujące działania:
•
•
•
•

Zespół prowadzący testy zadzwoni do dyrekcji szkoły i zgłosi obecność zakażenia w klasie. Z
uwagi na ochronę danych osobowych zespół nie wskaże, który uczeń jest zarażony.
Dyrekcja szkoły poinformuje klasę o dodatnim wyniku badania i jego znaczeniu. Wszyscy
uczniowie w klasie otrzymają maseczki i zostaną wysłani do domu na kwarantannę.
Zespół prowadzący testy zadzwoni również do zespołu monitorującego zakażenia w dzielnicy i
poinformuje, u kogo zarejestrowano zakażenie.
Zespół monitorujący zakażenia skontaktuje się z zarażonym i osobami w jego bliskim otoczeniu
w zwyczajny sposób.

Co się stanie w razie błędu podczas testowania?
Jeśli podczas pobierania próbki lub analizy testu nastąpi błąd, test może okazać się niekonkluzywny.
Oznacza to, że wynik nie będzie ani dodatni, ani ujemny.
Asystent nadzorujący przeprowadzanie testu wróci wówczas do klasy i wykona test ponownie u osoby
lub osób, których dotyczy ta sytuacja.

Obowiązek zachowania poufności
Szkoła ma obowiązek zachowania poufności i zadba o bezpieczeństwo danych osobowych każdego
ucznia. Jeśli u któregoś z uczniów zostanie wykryty dodatni wynik testu, to zostanie o tym
poinformowany tylko on sam i ewentualnie jego rodzice/opiekunowie.

