Przykładowy list informacyjny BSB do rodziców uczniów klas zerowych / 14 kwietnia 2021 r.

Polnisch - język polski

Informacja dla rodziców o dobrowolnym przeprowadzaniu autotestów na obecność
koronawirusa do samodzielnego wykonania w klasach zerowych – do przesłania przez
szkołę

Drodzy Rodzice!
Od marcowych ferii we wszystkich hamburskich szkołach zebrano liczne i pozytywne opinie
dotyczące szybkich testów dla uczniów. Nawet młodsze dzieci potrafią z łatwością
przeprowadzić te wysokiej jakości testy, które szybko i niezawodnie pokazują, czy dziecko jest
zdrowe lub czy istnieje podejrzenie koronawirusa. W rezultacie szkoła stała się znacznie
bezpieczniejsza, a ryzyko infekcji znacznie się zmniejszyło.
W ostatnich dniach kilka szkół podstawowych i rodziców zwróciło się do władz szkoły z
pytaniem, czy dzieci z klas zerowych mogą przynajmniej dobrowolnie uczestniczyć w testach.
Ze względu na dużą liczbę pozytywnych opinii o testach oraz zwiększenie bezpieczeństwa w
szkołach, od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. uczniowie zerówek (VSK) będą również dwa
razy w tygodniu przeprowadzać w szkole szybkie testy.
Chcemy, aby byli Państwo dobrze poinformowani o tych dobrowolnych testach. Testy są
bezpłatne, bardzo dokładnie sprawdzone pod względem medycznym, bardzo łatwe do
przeprowadzenia, nie są bolesne ani nieprzyjemne. Pałeczkę testową należy włożyć na bardzo
krótko do przedniej części nosa. Każdy, kto kiedykolwiek dłubał w nosie – a w przypadku dzieci
w wieku szkolnym prawdopodobnie ma to miejsce – będzie również potrafił wykonać test. Dwa
filmy
wyjaśniają
to
w
łatwy
do
zrozumienia
sposób:
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
und https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX00.. Prosimy o obejrzenie filmów.
Ponieważ dzieci samodzielnie przeprowadzają test, nie jest wymagana wyraźna deklaracja
zgody od Państwa jako rodzica. Jeśli jednak wyraźnie nie chcą Państwo, aby ich dziecko
samodzielnie przeprowadziło szybki test pod kierunkiem opiekuna przedszkola, prosimy o
powiadomienie nas o tym. Oczywiście odnotujemy to i weźmiemy pod uwagę.
Jeśli wynik testu okaże się negatywny, należy oczywiście nadal przestrzegać zwykłych zasad
higieny, ponieważ wynik testu jest zawsze odzwierciedleniem stanu na dany moment.
Jeśli szybki test wypadnie pozytywnie, Państwo jako rodzic zostaną natychmiast
poinformowani przez szkołę i poproszeni o odebranie dziecka ze szkoły. Państwa dziecko
będzie wtedy wymagało przeprowadzenia testu PCR, który jest znacznie dokładniejszy.
Otrzymają Państwo formularz rejestracyjny ze swojej szkoły i informację, gdzie można
wykonać test PCR. Dopóki ostateczny wynik nie będzie dostępny, Państwa dziecko musi
przejść kwarantannę. Szkoła podejmuje się obowiązkowego zgłaszania podejrzanego
przypadku do właściwego oddziału sanepidu.
Jeśli wynik testu PCR okaże się negatywny, prosimy o poinformowanie nas o tym, a Państwa
dziecko będzie mogło wrócić do szkoły, jeśli „normalna” infekcja nie wymaga najpierw
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wyleczenia. Jeśli wynik testu PCR jest również pozytywny, dalsze kroki należy uzgodnić z
odpowiednim oddziałem sanepidu.
Z poważaniem

Dyrekcja szkoły
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