Informații privind procedura de testare în ultima săptămână de școală înainte de
vacanța de Crăciun precum și privind începerea „procedurii de testare tip acadea
(Lolli)” optimizate după vacanța de Crăciun
Dragi părinți,
Datorită bunei colaborări a tuturor participanților și deci, și mulțumită angajamentului
dumneavoastră, lecțiile cu prezență au putut fi ținute până la sfârșitul anului, în interesul
copiilor dumneavoastră. Din aceea, dorim ca la sfârșit de an să vă mulțumim cordial pentru
sprijinul dumneavoastră.
Ca urmare a unei comunicări bine puse la punct între laboratoare, școală și dumneavoastră,
s-a reușit până acum foarte bine să se pună la dispoziție tuturor participanților, la timpul
convenit, informațiile privind transmiterea rezultatelor astfel încât, în cazul unui rezultat
pozitiv, participarea din nou la lecții pentru copii este posibilă imediat, în condiții de maximă
siguranță posibilă pentru sănătatea tuturor elevelor și elevilor. Dacă s-a ajuns la întârzieri
individuale datorită solicitării considerabil crescute a laboratoarelor sau dacă acest lucru se
va întâmpla în viitor, dorim să vă rugăm pentru înțelegere.
Cu începerea din data de 10 ianuarie 2022, simplificăm procedura de testare tip acadea
astfel încât, școlărițele și școlarii să dea pe viitor dimineața la școală pe lângă proba de grup
(Poolprobe) și o probă individuală, pentru ca aceasta să poată fi evaluată apoi imediat de
către laboratoare în cazul unui rezultat care iese în evidență la proba de grup. V-am informat
deja în cadrul e-mailului școlii din data de 16 noiembrie 2021 despre acest lucru. Ca urmare
a acestui fapt, în calitate de tutore, pe viitor, nu mai trebuie să predați la școală nicio probă
individuală în cazul unui test de grup pozitiv. Prin aceasta economisim copiilor
dumneavoastră o zi de izolare la domiciliu în cazul unui rezultat pozitiv al testului de grup.
Asta înseamnă concret: toate elevele și toți elevii ale căror probe individuale au un rezultat
negativ pot participa la lecții chiar în dimineața următoare.
În calitate de tutore, veți fi informat despre rezultat direct de către laborator, pe baza datelor
înregistrate ale elevilor.
Pentru aceasta, este imperios necesar ca dumneavoastră să păstrați permanent
actualizate datele dumneavoastră de contact înregistrate la școli și să comunicați
imediat școlii eventuale modificări.
În special în ceea ce privește această adaptare a procedurii de testare în prima fază de
început, dorim să vă rugăm în mod expres să vă abțineți de la întrebări directe către
laboratoare și, în caz că este necesar, să contactați școala în această perioadă de tranziție.
În plus, dorim să vă atragem atenția asupra următoarelor ajustări ale ritmului de testare:
1. Ritm de testare în ultima săptămână de școală înainte de vacanța de Crăciun
În ultima săptămână înainte de vacanță, toți copiii vor participa la un test de grup pe data de
22 decembrie 2021. Prin aceasta asigurăm faptul că toți copiii dumneavoastră pot merge în
zilele de vacanță având cea mai mare siguranță posibilă. O prezentare generală a procesului
adaptat de testare utilizat înainte de vacanța de Crăciun este expusă pe Bildungsportal
(Portalul educației). Până la vacanța de Crăciun va fi practicată încă procedura cunoscută.
Aceasta înseamnă că în cazul unui test de grup pozitiv, dumneavoastră sunteți rugați să
aduceți direct la școală proba individuală a copilului dumneavoastră.
În cazul în care, în ultima zi de școală copilul dumneavoastră trebuie să predea la școală încă
o probă individuală în scopul clarificării testului de grup, dorim să vă informăm asupra faptului

că rezultatul testului individual vă fi transmis direct de către laborator, în dimineața zilei
următoare, pe data de 24 decembrie 2021. În calitate de părinți, întreprindeți apoi pașii
următori în cazul unei probe individuale pozitive.
2. Ritm de testare în prima săptămână de după vacanța de Crăciun
Pentru a facilita un început de școală cât mai sigur posibil în noul an, ar trebui ca în cadrul
testului PCR tip acadea (PCR-Lolli), toate elevele și toți elevii să dea o probă de grup și o
probă individuală în ziua de luni, 10 ianuarie 2022. Apoi, începând cu miercurea următoare se
continuă cu ritmul de testare cunoscut dumneavoastră și expus pe Bildungsportal. Vă rugăm
să aveți înțelegere pentru faptul că numărul crescut de teste la laboratoare poate genera
întârzieri în transmiterea rezultatelor testelor de grup și a testelor individuale. Elevele și elevii
care au fost într-un grup pozitiv și al căror rezultat al testului individual nu este încă disponibil,
vor rămâne în așa-numita izolare la domiciliu în ziua de marți, 11 ianuarie 2022, până când
rezultatul testului individual este disponibil.
Puteți mări și mai mult siguranța tuturor și puteți asigura o reîntoarcere sănătoasă la școală a
copilului dumneavoastră prin aceea că utilizați și în timpul vacanței de Crăciun în mod regulat
opțiunile de testare ale cetățenilor.
În caz de întrebări urgente, vă stăm cu plăcere la dispoziție.
Vă dorim sărbători relaxante și un început bun în Noul An.
Cu salutări prietenești,
Conducerea școlii

