Informacje na temat procedury przeprowadzania testów w ostatnim tygodniu zajęć
przed feriami świątecznymi oraz na temat wdrożenia, po ich zakończeniu, procedury
przeprowadzania testów „metodą lizaka”
Szanowni Rodzice!
Dzięki dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych osób, zatem również dzięki Państwa
zaangażowaniu, w interesie Państwa dzieci do końca roku mogliśmy prowadzić zajęcia
stacjonarne. W związku z powyższych na koniec roku chcielibyśmy bardzo podziękować
Państwu za wsparcie.
Dobra koordynacja komunikacji pomiędzy laboratoriami, szkołą i Państwem pozwoliła nam
do tej pory udostępniać informacje o wynikach wszystkim zainteresowanym w uzgodnionych
terminach, tak aby w przypadku pozytywnego wyniku dzieci mogły natychmiast wrócić do
klasy z zachowaniem możliwie największego bezpieczeństwa dla zdrowia wszystkich
uczniów. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku pojedynczych opóźnień z powodu
odczuwalnie wysokiego obciążenia laboratoriów lub w przypadku, gdyby miało to nastąpić w
przyszłości.
Począwszy od 10 stycznia 2022 r. uprościmy procedurę „testu-lizaka”. W przyszłości, oprócz
próbek grupowych, uczniowie będą oddawać w szkole rano również indywidualne próbki,
które laboratorium będzie mogło niezwłocznie ocenić, w przypadku nieprawidłowego wyniku
testu grupowego. Informowaliśmy już o tym w związku z pocztą szkolną SchulMail z dnia 16
listopada 2021 r. Tym samym, jako rodzice lub opiekunowie, w przypadku pozytywnego
wyniku testu grupowego, nie będą Państwo musieli oddawać w szkole indywidualnej próbki.
To zaoszczędzi Państwa dzieciom dnia kwarantanny w domu w razie pozytywnego wyniku
testu grupowego. Dokładnie oznacza to, że Wszyscy uczniowie, których próbki indywidualne
dały wynik negatywny, mogą bezpośrednio następnego dnia rano ponownie uczestniczyć w
zajęciach.
Państwo, jako rodzice lub opiekunowie, zostaną poinformowani o wyniku bezpośrednio przez
laboratorium na podstawie zarejestrowanych danych ucznia.
W tym celu prosimy o uaktualnianie danych kontaktowych przekazanych szkole i
niezwłoczne informowanie szkoły o wszelkich zmianach.
Zwłaszcza w związku z tym dostosowaniem procedury przeprowadzania testów w pierwszej
fazie rozruchu chcielibyśmy wyraźnie prosić, aby w tym okresie przejściowym powstrzymali
się Państwo od kierowania zapytań bezpośrednio do laboratoriów i w razie potrzeby
skontaktowali się ze szkołą.
Ponadto chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące zmiany w trybie
przeprowadzania testów:
1. Tryb przeprowadzania testów w ostatnim tygodniu zajęć przed feriami świątecznymi
Dnia 22 grudnia 2021 r., w ostatnim tygodniu przed feriami, wszyscy uczniowie zostaną
poddani testowi grupowemu. Da nam to pewność, że wszyscy uczniowie mogą rozpocząć ferie
z możliwie najwyższym poczuciem bezpieczeństwa. Wgląd do dostosowanego przebiegu
testu przed feriami świątecznymi jest zapisany na portalu Bildungsportal. Do rozpoczęcia ferii
świątecznych będziemy przeprowadzać testy znaną metodą. Oznacza to, że w przypadku
dodatniego wyniku testu grupowego należy przynieść indywidualną próbkę swojego dziecka
bezpośrednio do szkoły.

Chcielibyśmy poinformować, że w przypadku konieczności przekazania próbki indywidualnej
przez Państwa dziecko celem rozstrzygnięcia wyniku testu grupowego ostatniego dnia szkoły,
laboratorium przekaże wynik testu indywidualnego bezpośrednio Państwu rano
następnego dnia, tj. 24 grudnia 2021 r W przypadku pozytywnego wyniku testu
indywidualnego Państwo, jako rodzice podejmą kolejne kroki.
2. Tryb przeprowadzania testów w pierwszym tygodniu zajęć po zakończeniu ferii
świątecznych
Aby zapewnić możliwie najbezpieczniejsze rozpoczęcie zajęć w Nowym Roku, wszyscy
uczniowie powinni przekazać próbkę grupową i indywidualną w ramach testu lizaka PCR w
poniedziałek, 10 stycznia 2022 r. Następnie, od najbliższej po tym dniu środy wdrożony będzie
znany Państwu i zapisany w portalu Bildungsportal tryb przeprowadzania testów. Zwiększona
liczba badań w laboratoriach może spowodować opóźnienia w przekazywaniu wyników badań
zbiorczych i indywidualnych, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Uczniowie, którzy znaleźli się
w grupie pozytywnej, a których indywidualny wynik testu nie jest jeszcze dostępny, pozostaną
na tzw. kwarantannie w domu od wtorku, 11 stycznia 2022 r., do momentu uzyskania wyniku
testu indywidualnego.
Mogą Państwo dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich i zdrowy powrót dziecka do
szkoły, regularne korzystając z możliwości przeprowadzania testów dostępnych dla obywateli
również podczas świąt Bożego Narodzenia.
W razie pilnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego wejścia w Nowy Rok.
Z poważaniem
Dyrekcja szkoły

