Pozytywny wynik testowania puli próbek

Drodzy rodzice grupy uczniowskiej z klasy....,
wczoraj / dzisiaj zostało wykonane i zbadane testowanie puli próbek wykonanych przy
użyciu „testu lizakowego“ w grupie Państwa dziecka (nazwa grupy).
Laboratorium poinformowało nas, że wynik testu puli próbek z grupy, do której należy
także Państwa dziecko, okazał się pozytywny. Oznacza to, że co najmniej jedno
dziecko w grupie jest zakażone koronawirusem. Samo dziecko nie musi być chore,
może jednak zarazić inne osoby.
Do momentu ustalenia za pomocą procedury testowania dodatkowego, kto dokładnie
jest zarażony, wszystkie dzieci z tej grupy muszą na razie pozostać w domu. Dotyczy
to również dzieci, które zwykle uczęszczają do szkolnej grupy świetlicowej.
Państwo, jako rodzice, musicie przeprowadzić drugi test u swojego dziecka w dniu .....
Test przeprowadza się w następujący sposób:
Państwo, wzgl. Państwa dziecko otrzymali od nas niezbędne materiały do
przeprowadzenia drugiego testu (jednorazową szpatułkę w rurce).
1. Rano w dniu … dzieci muszą ssać przez 30 sekund szpatułkę do testów („lizak“).
2. Następnie należy włożyć szpatułkę z powrotem do rurki i zamknąć ją. Potem należy
opisać rurkę nazwiskiem dziecka.
3. Prosimy przynieść rurkę do szkoły najpóźniej o godzinie … w dniu …. i oddać u …
.
Wszystkie pojedyncze próbki z grupy o pozytywnym wyniku testu zostaną ponownie
przewiezione do laboratorium i tam zbadane. Prosimy o zatrzymanie dziecka w domu
do czasu otrzymania dalszych informacji / instrukcji ze szkoły lub od odpowiednich
organów (np. z urzędu zdrowia).
W tym miejscu zaznaczono już wcześniej, że w przypadku trudności w
przeprowadzeniu testu kontrolnego w domu (np. nie oddanie / za późne oddanie
jednorazowej szpatułki testowej; brak identyfikacji zarażonego dziecka; uszkodzenie
szpatułki testowej; nieprawidłowe wykonanie testu) rodzice są zobowiązani do
skontaktowania się z lekarzem rodzinnym lub pediatrą, w celu podjęcia niezbędnych
kroków (np. przeprowadzenia testu PCR, ustalenia tożsamości osób, które miały
kontakt). W takich warunkach udział w zajęciach stacjonarnych lub w szkolnych
programach opieki nad dziećmi jest możliwy dopiero po przedłożeniu negatywnego
testu PCR.
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