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TEST 
LOLLI

Testy PCR metodą Pool i 
indywidualne testy PCR

SARS-CoV-2-PCR

Przekazanie danych kon-
taktowych
Proszę niezwłocznie przekazać w 
szkole zmiany w danych kontakto-
wych!
Ważne: bezwzględnie koniecz-
ne są aktualne dane (data 
urodzenia dziecka, numer 
telefonu) do przesłania wyni-
ków testu! 

Przebieg badania w 
szkole 
W szkole pobierany jest od Pań-
stwa dziecka wymaz metodą Pool 
PCR oraz pojedynczy wymaz PCR i 
wysyłany do laboratorium.

Nazwisko dziecka
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Wyniki testu dostępne 
online
Poprzez kliknięcie na link otwiera się 
automatycznie strona wyszukiwania 
wyniku badania.

Jeśli strona nie otwiera się, można 
także przepisać cały URL i otworzyć 
link w innej przeglądarce.
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Wyniki indywidualnego 
testu PCR
Najpóźniej od godz. 6:00 następne-
go dnia można pobrać wynik indywi-
dualnego testu PCR Państwa dziecka.
W momencie gdy wynik testu Pań-
stwa dziecka jest dostępny otrzymają 
Państwo drugą wiadomość SMS 
z linkiem do wyszukiwania wyniku 
badania.

Wyniki testu metodą Pool 
Na podany numer telefonu komór-
kowego otrzymają Państwo wiado-
mość SMS tylko w przypadku po-
zytywnego wyniku badania metodą 
Pool klasy Państwa dziecka.
Ta wiadomość jest wysyłana z labo-
ratorium z reguły do godz. 21:30 
w dniu wykonania testu. Następnie 
badana jest próbka pojedynczego 
wymazu PCR Państwa dziecka.
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W następnym kroku należy podać 
datę urodzenia dziecka.

Kliknąć na „Bestätigen” (Potwierdź)

Plik PDF z Państwa wynikiem jest te-
raz gotowy do pobrania.

Co się dzieje w przypadku pozytywnego wyniku 
testu?

W przypadku pozytywnego wyniku Państwa dziecko musi unikać wszel-
kiego kontaktu z innymi osobami. Właściwy dla Państwa Urząd Zdrowia 
 otrzyma również informacje o pozytywnym wyniku i z własnej inicjatywy 
skontaktuje się z Państwem. W przypadku pytań proszę zwrócić się do 
wychowawcy klasy lub koordynatora szkolnego.

Posiadanie przy sobie 
wyniku testu
Tylko dzieci z negatywnym wyni-
kiem indywidualnego testu PCR 
mogą brać udział w lekcjach. Nale-
ży pamiętać, aby Państwa dziecko 
miało przy sobie w szkole wynik 
testu.
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Co, jeśli...??
• ... nie zostawiłem numeru telefonu komórkowego?

Państwa szkoła może udostępnić dla Państwa dziecka numer służbo-
wego telefonu komórkowego i poinformować o wyniku testu. 
Jest to dopuszczalne zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym opieki 
podczas pandemii koronawirusa (Corona-BetrVO NRW) w Nadrenii 
Północnej-Westfalii.

• ... szkoła nie może udostępnić numeru służbowego telefonu 
komórkowego dla mojego dziecka?   

Szkoła otrzymuje zestawienie wyników testu wszystkich dzieci na-
stępnego dnia po przeprowadzeniu testów metodą Pool PCR o godz. 
6:30. W przypadku gdy Państwa dziecko uzyskało wynik dodatni, 
wynik ten przekazywany jest również do Państwa szkoły.

• ... nie można pobrać wyniku mojego dziecka pomimo wpisa-
nia poprawnej daty urodzenia?   

Należy się upewnić czy Państwa przeglądarka internetowa jest aktual-
na lub spróbować pobrać wynik przy pomocy innej przeglądarki lub 
innego urządzenia. Jeśli data urodzenia jest wskazywana jako błędna, 
należy zwrócić się z tym do szkoły.

• ... mimo to nie ma w podanym czasie wyniku mojego
dziecka?  

W rzadkich przypadkach dochodzi do opóźnień, jeśli na przykład 
próbka musi być poddana ponownemu badaniu. 
W każdym przypadku wysyłana jest wiadomość na pozostawiony 
numer telefonu komórkowego i do szkoły w momencie, gdy wynik 
jest dostępny. Dziecko może pójść do szkoły dopiero wtedy, gdy 
otrzyma negatywny wynik testu. 


