Informații generale privind „testul acadea“
Dragi părinți,
Imediat după vacanța de Paște, administrația landului Renania de Nord-Westfalia
(abreviere germană: NRW) a pus la dispoziție tuturor școlilor autoteste furnizate de către
firma Siemens Healthcare GmbH, pentru a putea depista de timpuriu potențialele
infecții cu SARS-CoV-2 și limita răspândirea acestora. Ministerul Educației este
conștient de faptul că aceste teste nu pot fi realizate în condiții optime în școlile primare
și în școlile speciale, din cauza metodei de operare.
Din acest motiv, în paralel cu procurarea autotestelor puse la dispoziția școlilor,
ministerul a implementat o soluție adecvată vârstei potrivită pentru copii și școlari,
pentru testarea împotriva coronavirusului. În lunile anterioare, Clinica Universitară din
Köln a dezvoltat o procedură de testare pentru a fi utilizată la copii, în grupuri mari.
Această procedură de testare este disponibilă acum pentru a fi utilizată în școlile
primare și speciale.
Legea federală privind „stoparea de urgență“ a pandemiei de coronavirus din 22 aprilie
2021 a prevăzut testarea elevilor de două ori pe săptămână, ca măsură de combatere
a pandemiei în școli. În landul NRW au loc deja două teste pe săptămână în școli, încă
de la intrarea în vigoare din data de 12 aprilie 2021.
Din acest motiv, elevii școlilor primare și speciale sunt testați de două ori pe săptămână
împotriva coronavirusului în cadrul grupei de învățare, prin intermediul unui „test
acadea“, adică un simplu test de salivă. Efectuarea testului acadea este ușoară și
potrivită vârstei: elevii țin în gură un bețișor cu vată, timp de 30 de secunde. Apoi,
bețișoarele cu vată ale tuturor copiilor din grupa de învățare sunt introduse într-un
recipient comun și sunt analizate în aceeași zi într-un laborator, după metoda PCR,
sub formă de mostră colectivă anonimă (așa-numită mostră „de grup“). Această
metodă garantează un rezultat de testare fiabil. În plus, potențiala infectare a unui copil
poate fi stabilită mult mai repede printr-un test PCR decât printr-un test rapid, astfel că
pericolul de contagiune este identificat din timp.
 Ce se întâmplă dacă testul de grup este negativ?
În activitatea cotidiană, cazul cel mai probabil de rezultat negativ al testului de grup
înseamnă că niciun copil din grupa testată nu este infectat cu SARS-Cov-2. În acest
caz, școala nu oferă niciun feedback. Cursurile alternante continuă în forma pe care
o cunoașteți.
 Ce se întâmplă dacă testul de grup este pozitiv?
Dacă, totuși, rezultatul testului este pozitiv, acest lucru înseamnă că cel puțin o
persoană din grupa testată este infectată cu SARS-Cov-2. În acest caz, laboratorul
notifică școala. Școala informează imediat părinții copiilor în cauză prin intermediul
sistemului de raportare în lanț stabilit Din motive organizatorice se poate întâmpla ca
informația să parvină abia în dimineața zilei următoare, înainte de începerea școlii. În
acest caz, conducerea școlii vă va informa într-o scrisoare separată cu privire la
procedura și pașii ulteriori. În caz că este necesară o a doua testare, din motive de
precauție, copilul dumneavoastră va primi un set de testare separat pentru testarea
acasă. Această procedură asigură anonimitatea copiilor în cadrul grupei, fiind astfel
protejate drepturile acestora la viața privată.

Totodată, vă atragem atenția în mod expres că dacă apar dificultăți în cadrul retestării,
părinții au obligația de a se adresa medicilor de familie sau pediatrilor, pentru ca
aceștia să poată iniția pașii necesari (printre altele, solicitarea unui test PCR, stabilirea
persoanelor de contact). În acest caz, participarea la cursurile fizice sau la programele
de îngrijire din cadrul școlii va fi posibilă abia după prezentarea unui test PCR cu
rezultat negativ.
Pentru informații suplimentare privind testul acadea, printre altele filme explicative,
accesați paginile portalului de educație: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Acest test simplu și extrem de rapid de manevrat ne ajută pe toți să îngrădim mai ușor
riscul de infectare și totodată să vă oferim dumneavoastră și copiilor nivelul maxim de
siguranță posibil pentru învățarea la școală. Se deschide totodată pentru elevi, precum
și pentru dumneavoastră, în calitate de părinți, calea spre un plus de încredere și
normalitate în privința frecventării școlii.
Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție cu plăcere.
Cu stimă,
Conducerea școlii

