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Informacje dla rodziców na temat zastosowania w szkołach testów do samodzielnego 

wykonania 

 

Drodzy Rodzice, 

urząd ds. szkoły już pod koniec lutego ogłosił, że szkoły powinny zostać otwarte 

po marcowych feriach z zachowaniem środków ostrożności. Bardzo poważnie podchodzimy 

przy tym do kwestii bezpieczeństwa Państwa dzieci. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko 

przeniesienia koronawirusa, w przyszłości wszyscy uczniowie i pracownicy szkół będą co 

tydzień bezpłatnie i dobrowolnie poddawani testowi na obecność koronawirusa. 

Nowe testy zakupione przez urząd ds. szkoły są bardzo dokładnie zbadane pod względem 

medycznym, bardzo łatwe w przeprowadzeniu, bezbolesne i nie wywołują nieprzyjemnego 

uczucia. W przeciwieństwie do poprzednich testów patyczek testowy nie musi być wkładany 

w tylną część gardła, a jedynie na moment do przedniej części nosa. Modele tego typu testów 

są już stosowane z dużym powodzeniem w szkołach w innych krajach. W interesie zdrowia 

Państwa dzieci i zdrowia wszystkich innych dzieci, jak również pracowników szkoły prosimy 

o zachęcanie swoich pociech do skorzystania z oferty testów przeprowadzanych w szkole. 

Oba szybkie testy stosowane w szkołach „CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test” 

oraz „SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test” zostały przetestowane przez odpowiedzialny w tej 

kwestii Instytut Paula Ehrlicha i zatwierdzone przez Federalny Instytut ds. Produktów 

Leczniczych i Wyrobów Medycznych, Oba testy odznaczają się wysoką jakością i nie 

powodują nieprzyjemnego odczucia podczas zastosowania. Wszyscy uczniowie, w tym 

młodsze dzieci ze szkół podstawowych, mogą przeprowadzić test samodzielnie pod nadzorem 

w szkole. Niezbędny wymaz pobierany jest z przedniej części jamy nosowej za pomocą 

patyczka.  

Tutaj znajdą Państwo link do filmu wyjaśniającego, jak w prosty sposób przeprowadzić 

szybki test: Film instruktażowy dotyczący testu na koronawirusa - hamburg.de.  

Początkowo dla uczniów przewidziane są testy cotygodniowe, ponieważ będą uczestniczyć 

w zajęciach hybrydowych i nie będą przebywać w szkole przez cały tydzień.  

Szkoły będą przeprowadzać testy w pierwszym dniu tygodnia, w którym uczeń pojawi 

się w szkole.  

Jeśli wynik testu będzie negatywny, nadal obowiązuje przestrzeganie zasad higieny, 

ponieważ wynik testu odzwierciedla zawsze jedynie chwilowy stan.  

W przypadku pozytywnego wyniku szybkiego testu rodzice zostaną natychmiast 

poinformowani przez szkołę i poproszeni o odebranie młodszych dzieci ze szkoły. Po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku szybkiego testu należy wykonać tzw. test PCR, który 

potwierdzi lub skoryguje wynik szybkiego testu. Otrzymają Państwo formularz zgłoszeniowy 

oraz informacje, gdzie można wykonać test PCR. Do czasu uzyskania wyników dziecko musi 

być objęte kwarantanną. Szkoła jest odpowiedzialna za spełnienie obowiązku powiadomienia 

odpowiedniego urzędu ds. zdrowia o podejrzeniu zakażenia. 

 

https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
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Jeśli wynik testu PCR jest negatywny, prosimy o odpowiednią informację. Wtedy dziecko może 

wrócić do szkoły, chyba że najpierw musi wyleczyć „zwykłą” infekcję. Jeżeli wynik testu PCR 

również będzie pozytywny i zakażenie koronawirusem zostanie potwierdzone, dalsze 

postępowanie uzgadniają Państwo jako rodzice z właściwym urzędem ds. zdrowia. 

Drodzy Rodzice, nowa oferta testów znacznie zwiększy bezpieczeństwo w szkołach i poza 

nimi. Jeśli nowe testy się sprawdzą, są duże nadzieje na stopniowy powrót do szkoły również 

kolejnych klas. Dlatego zwracamy się do Państwa jako rodziców z prośbą o wsparcie w tej 

sytuacji. Prosimy o zachęcanie dzieci do skorzystania z oferty testu. Jeśli mają Państwo 

jakiekolwiek pytania dotyczące testów, prosimy o kontakt z wychowawcami klas dzieci lub 

z naszym wewnątrzszkolnym „zespołem ds. testów”. Informacje o szybkich testach są również 

dostępne w Internecie na stronie internetowej urzędu ds. szkoły pod adresem  

https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/. 

 

Liebe Eltern, 

die Teilnahme an den Testungen ist freiwillig und setzt Ihr Einverständnis voraus. Sollte sich 

ein Kind in der Schule trotz Einverständniserklärung spontan gegen den Test entscheiden, so 

wird dieser Wunsch des Kindes selbstverständlich von unseren Kolleginnen und Kollegen 

respektiert. 

Die Kollegen werden alle Schülerinnen und Schüler in dieser Woche auf die Durchführung von 

Corona-Selbsttests vorbereiten. Ihre Kinder werden also auf keinen Fall unvorbereitet in eine 

mögliche Selbsttest-Situation am kommenden Montag geschickt. 

Sie werden in den nächsten Tagen eine Einverständniserklärung für die Schüler-Selbsttestung 

in der Postmappe Ihres Kindes finden. Diese Erklärung geben Sie Ihrem Kind bitte am Montag 

unterschrieben wieder mit in die Schule, wenn Sie möchten, dass Ihr Kind am Montag einen 

Corona-Selbsttest durchführt.   

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus organisatorischen Gründen nur Kinder teilnehmen 

werden, die dieses Formular vor dem Test bei den Lehrern abgeben. 

Einverständniserklärungen per E-Mail nehmen wir in diesem Fall nicht an.            

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule würden sich sehr freuen, wenn Ihr Kind 

sich auf Corona testet.  

 

Z poważaniem 

B. Hansen 

Dyrekcja szkoły 

 

 

 

https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/

