
 

 

 
 
 
Informacje dotyczące optymalizacji przeprowadzania „testów lizakowych” po 
feriach świątecznych 
 
 
Drodzy Rodzice! Drodzy Opiekunowie! 
 
„Testy lizakowe” są powszechnie uznawane za skutecznie wdrożoną i sprawdzoną 
procedurę badawczą, która pełni ważną funkcję w procesie ograniczania przypadków 
infekcji w całym społeczeństwie. Testy te w znaczący sposób przyczyniają się do 
utrzymania nauczania stacjonarnego, a jednocześnie zapewniają, że Państwa dzieci 
są zdecydowanie najlepiej przetestowaną grupą wiekową. Niemniej jednak istnieje 
możliwość ulepszenia procedury testowej, a tym samym odciążenia wszystkich osób 
zaangażowanych w projekt z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa 
planowania – dotyczy to dzieci, nauczycieli, ale przede wszystkim Państwa jako 
opiekunów. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat optymalizacji 
procedury przeprowadzania testów w naszych szkołach w okresie poświątecznym. 
 
W ogólnym ujęciu: w dniach wykonywania testów masowych dodatkowo w szkole 
zostanie przeprowadzony u Państwa dzieci indywidualny test lizakowy, który 
zostanie przesłany do laboratoriów jako tzw. „próbka rezerwowa”. Zostanie ona 
poddana analizie w laboratorium tylko w przypadku uzyskania dodatniego wyniku 
testu masowego. Jeśli wynik ten będzie ujemny, laboratoria dokonają właściwej 
utylizacji materiału testowego.  
 
A oto szczegółowy opis, co ta zmiana będzie oznaczać dla Państwa:  
 
Krok 1: Test masowy (pulowanie) w dniu badania 
 

 Ujemny wynik badania masowego 

Prawdopodobny przypadek uzyskania ujemnego wyniku badania masowego oznacza, 
że żadne dziecko w badanej grupie nie uzyskało dodatniego wyniku w badaniu na 
SARS-Cov-2. W takiej sytuacji nie otrzymają Państwo żadnej informacji zwrotnej z 
laboratorium, a Państwa dziecko będzie mogło nadal uczęszczać na zajęcia w 
dotychczasowej formie. 
 

 Dodatni wynik badania masowego 

Dodatni wynik badania masowego oznacza, że w przypadku co najmniej jednej osoby 
z puli badanych dzieci uzyskano dodatni wynik testu na SARS-Cov-2. W tym 
przypadku, w ramach ulepszonej strategii badawczej, laboratorium może skorzystać z 
próbek rezerwowych, już wcześniej pobranych od dzieci w szkole. A to oznacza, że – 
w odróżnieniu od dotychczasowej praktyki – nie trzeba będzie pobierać kolejnego 
wymazu w domu, a zatem dodatkowa podróż w celu dostarczenia indywidualnej próbki 
do szkoły nie będzie już konieczna.  

Indywidualny test zostanie poddany analizie bezpośrednio w laboratorium.  

 

 



 

 

 

 

Krok 2: Przekazanie wyniku z analizy próbki rezerwowej do godz. 6:00 
następnego dnia po badaniu 

Wynik z analizy indywidualnego testu będzie już dostępny o godz. 6:00 
kolejnego dnia po badaniu masowym. W zależności od laboratorium, wynik zostanie 
przekazany Państwu bezpośrednio drogą mailową lub przez SMS.  

 

 Ujemny wynik dla próbki rezerwowej Państwa dziecka 

Jeśli otrzymają Państwo wiadomość, że wynik dla próbki rezerwowej Państwa dziecka 
jest ujemny, dziecko może tego dnia uczestniczyć w zajęciach szkolnych.  
 

 Dodatni wynik dla próbki rezerwowej Państwa dziecka 

Jeśli otrzymają Państwo wiadomość, że wynik dla próbki rezerwowej Państwa dziecka 
jest dodatni, laboratoria poinformują właściwy Urząd ds. Ochrony Zdrowia 
(Gesundheitsamt)1, a Państwa dziecko zostanie objęte obowiązkiem kwarantanny.  
 
Warunkiem tego organizacyjnego przejścia na nowy system testowania jest 
jednorazowa rejestracja w laboratoriach podstawowych danych wszystkich uczniów 
biorących udział w procedurze z użyciem „testu lizakowego”. Dane podstawowe 
obejmują następujące informacje: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć 
dziecka i aktualne dane kontaktowe opiekuna prawnego celem przekazania 
informacji o wyniku (numer telefonu komórkowego i adres e-mail). 
 
Rejestracja ta zostanie przeprowadzona przez szkoły w okresie od 16 do 30 listopada 
2021 r.  
 
Szkoły muszą uzyskać od Państwa aktualny numer telefonu komórkowego i 
adres e-mail, które zostaną przekazane do laboratoriów i wykorzystane przez nie do 
przesłania wyników badań. Jest to konieczne, aby mogli Państwo otrzymać 
bezpośrednio informację od laboratorium na temat wyników badań Państwa dziecka.  
 
Prosimy również o niezwłoczne poinformowanie szkoły, jeżeli w późniejszym czasie 
podany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail ulegną zmianie. Tylko w taki 
sposób możemy zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówek szkolnych.  
 
Bezpośrednie informacje z laboratoriów, uzyskane dzięki zoptymalizowanej 

procedurze przeprowadzania testów lizakowych, dadzą Państwu i Państwa dzieciom 

większe bezpieczeństwo planowania codziennych działań.  

 

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

Z poważaniem  

Kierownictwo szkoły 

                                                           
1 Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie badań w kierunku koronawirusa i obowiązku kwarantanny w Nadrenii 

Północnej-Westfalii w jego aktualnie obowiązującej wersji 


