
 

 

 
 
 
Informații privind optimizarea „procedurii de testare cu acadele”, după vacanța 
de Crăciun 
 
 
Stimați părinți, stimați tutori, 
 
în general, „testele cu acadele” sunt considerare a fi o procedură de testare introdusă 
și implementată cu succes, care, între timp, a dobândit o importanță deosebită pentru 
limitarea incidenței infectării în întreaga societate. Acestea au o contribuție 
importantă la menținerea cursurilor cu prezență fizică, asigurându-vă astfel că cei 
mici sunt de departe cea mai bine controlată grupă de vârstă. Cu toate acestea, 
există oportunități de a îmbunătăți procedura de testare pentru toți cei implicați în 
proiect și astfel, de a înlesni și a asigura siguranța planificării pentru copii, pentru 
profesori, dar mai ales pentru dvs., în calitate de tutori. În cele ce urmează dorim să 
vă oferim informații cu privire la optimizarea procedurii de testare în școlile noastre, 
în perioada de după vacanța de Crăciun. 
 
În esență, în zilele de testare, pe lângă testarea pe loturi, copiii dvs. ar trebui să 
efectueze un singur test cu acadele la școală, care va fi trimis la laboratoare ca o 
așa-numită „probă de rezervă”. Aceasta va fi evaluată direct de către laborator, doar 
în cazul unui rezultat pozitiv la testarea pe loturi. În caz contrar, laboratoarele se vor 
ocupa de eliminarea corespunzătoare.  
 
Mai concret, pentru dvs. această modificare implică următoarele:  
 
Pasul 1: Testarea pe loturi în ziua testării 
 

 Testarea negativă pe loturi 

Cazul probabil cotidian al unei testări negative pe loturi înseamnă că niciun copil din 
grupa testată nu a fost depistat pozitiv cu SARS-Cov-2. În acest caz, veți primi un 
mesaj din partea laboratorului, iar copilul dvs. va putea participa în continuare la 
cursuri, în forma cunoscută de dvs. 
 

 Testarea pozitivă pe loturi 

În cazul în care apare testarea pozitivă pe loturi, acest lucru înseamnă că cel puțin o 
persoană din grupa lotului din care face parte copilul dvs., a fost depistat pozitiv cu 
SARS-Cov-2. În acest caz, în cadrul strategiei îmbunătățite de testare, laboratorul se 
poate baza pe probele de rezervă ale copiilor, deja colectate la școală. Spre deosebire 
de situația anterioară, acest lucru înseamnă că nu mai trebuie să mai faceți o altă 
recoltare acasă și, prin urmare, nu mai este necesar să faceți un alt drum la școală, 
pentru a preda proba individuală.  

Astfel, testul individual poate fi analizat direct de laboratoare.  

 

 

 



 

 

 

Pasul 2: Transmiterea rezultatului probei de rezervă până la orele 6:00 din ziua 
următoare testării 

Puteți afla rezultatul individual al testului încă de la orele 06:00 dimineața, după 
testarea pe loturi. În funcție de laborator, veți primi rezultatul direct, fie prin e-mail, 
fie prin SMS.  

 

 Proba negativă de rezervă a copilului 

Dacă sunteți înștiințat că rezultatul testării probei de rezervă a copilului dvs. este 
negativ, copilul dvs. poate participa la cursurile din ziua respectivă.  
 

 Proba pozitivă de rezervă a copilului 

Dacă sunteți înștiințat că rezultatul testării PCR a probei de rezervă a copilului dvs. 
este pozitivă, laboratoarele1 vor informa Direcția de Sănătate Publică, iar copilul dvs. 
va intra obligatoriu în carantină.  
 
Condiția prealabilă pentru schimbarea organizatorică la noul sistem de testare este 
înregistrarea unică a tuturor elevilor care participă la procedura de testare cu 
acadele, cu datele de bază necesare, în laboratoare. În acest scop, se înregistrează 
următoarele date de bază: Numele, adresa, data nașterii, sexul copilului și datele 
actuale de contact ale tutorelui pentru transmiterea rezultatelor (numărul de telefon 
mobil și e-mail-ul). 
 
Această înregistrare va avea loc în școli, în intervalul cuprins între 16 și 30 noiembrie 
2021.  
 
Pentru aceasta, școlile au nevoie de numărul dvs. actual de telefon mobil și 
adresa de e-mail, care vor fi comunicate laboratoarelor și utilizate de acestea din urmă 
pentru transmiterea rezultatelor. Acest lucru este necesar pentru a putea primi 
informațiile despre rezultatele copilului dvs., direct de la laborator.  
 
În cazul în care numărul dvs. de telefon mobil sau adresa de e-mail se modifică între 
timp, vă rugăm să le comunicați imediat școlii. Acesta este singura modalitate prin care 
se poate asigura participarea tuturor la cursuri, în siguranță.  
 
Informarea directă a laboratoarelor prin intermediul procedurii optimizate de testare cu 

acadele, vă va oferi dvs. și copilului dvs. mai multă siguranță pentru planificarea rutinei 

zilnice personale.  

 

Vă stăm la dispoziție în cazul în care aveți întrebări. 

 

Cu stimă,  

Conducerea școlii 

                                                           
1 Ținând cont de versiunea în vigoare în prezent a ordonanței privind testarea și carantina Corona din NRW 


