Proiect școlar 2.0 - Începând din 01/2022

SARS-CoV-2-PCR

Instrucțiuni pentru părinți

1

Teste PCR de grup și PCR
individuale
Numele copilului

TEST

LOLLI

Transmiterea datelor de
contact

2

Anunțați imediat școala cu privire
la orice modificare a datelor dvs.
de contact!
Important: Datele actuale (data
de naștere a copilului, numărul
de telefon) sunt obligatorii
pentru accesarea rezultatelor
testului!

Procedura de testare din
școală
La școală se vor preleva copilului
dvs. o probă PCR de grup și o
probă PCR individuală și vor fi
trimise la laborator.

3
Rezultatul testului de grup

4

În cazul unui rezultat pozitiv la testul
de grup pentru clasa copilului dvs.
primiți un mesaj SMS la numărul de
telefon mobil indicat.
Acest mesaj este trimis de laborator
de regulă în ziua testării până la ora
21:30. Apoi este procesat testul PCR
individual al copilului dvs.

Rezultatul testului PCR
individual

5

Puteți accesa rezultatul testului PCR
individual al copilului dvs. cel târziu
de la ora 06:00 a zilei următoare.
De îndată ce rezultatul copilului dvs.
poate fi accesat, primiți un al doilea
mesaj SMS cu un link pentru accesarea rezultatului.

Rezultatul online al testului
Făcând clic pe link se deschide
automat pagina de accesare a rezultatului.
Dacă nu se deschide pagina, puteți
să introduceți și întreaga adresă
URL și s-o deschideți în alt browser.

6
La pasul următor introduceți data
nașterii copilului.
Faceți clic pe »Bestätigen«
(Confirmare).
Fișierul PDF cu rezultatul este disponibil acum pentru descărcare.

7
Luarea dovezii testării la
școală
Doar copiii cu rezultat negativ la
testul PCR individual pot participa
la ore. În acest sens asigurați-vă că
și copilul dvs. ia la el dovada testării
pentru a o prezenta la școală.

Ce se întâmplă în cazul unui rezultat pozitiv al testului?
În cazul unui rezultat pozitiv al testului, copilul dvs. va trebui să evite
orice fel de contact cu alte persoane. Autoritatea sanitară competentă
va primi, de asemenea, rezultatul pozitiv și va lua legătura cu dvs.! Dacă
aveți întrebări vă rugăm să vă adresați dirigintelui sau coordonatorului
școlii.

?

Ce se întâmplă, dacă...?
• ... nu am indicat niciun număr de telefon mobil?
Școala dvs. poate înregistra un număr de telefon mobil de serviciu
pentru copilul dvs. și vă poate informa cu privire la starea probei.
Acest lucru este permis conform CoronaBetrVO NRW (Regulamentul
de îngrijire pentru coronavirus din Renania de Nord-Westfalia).
• ... școala nu poate înregistra niciun număr de telefon mobil
de serviciu pentru copilul meu?
Școala primește lista cu rezultate a tuturor copiilor în ziua următoare
efectuării testului de grup la ora 06:30. Dacă copilul dvs. este pozitiv,
rezultatul este disponibil și școlii.
• ... rezultatul copilului meu nu este disponibil în ciuda introducerii corecte a datei nașterii?
Asigurați-vă că browserul dvs. de internet este actualizat la ultima
versiune sau încercați din nou cu un alt browser sau de pe alt dispozitiv. Dacă data nașterii a fost introdusă greșit, vă rugăm să vă adresați
școlii.
• ... rezultatul copilului meu nu este încă disponibil în perioada
specificată?
În cazuri rare există întârzieri, de ex. dacă trebuie repetată procesarea
probei.
În orice caz, va fi transmis un mesaj atât la numărul de telefon mobil
introdus cât și către școală, de îndată ce rezultatul este disponibil.
Copilul dvs. are voie să se întoarcă la școală doar dacă are un rezultat
negativ.
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