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Zmiana procedury testowania na obecność koronawirusa od dnia 28 lutego 2022 

 

 
Drodzy Rodzice 

i Opiekunowie prawni, 
 

zwracam się dzisiaj do Państwa, aby zawczasu poinformować o pod-

stawowej zmianie procedury testowania na obecność koronawirusa dla 

Państwa dzieci w szkołach podstawowych i specjalnych w Nadrenii 

Północnej-Westfalii od dnia 28 lutego 2022 roku. 

 
Jak Państwo wiedzą, pod koniec stycznia w związku z rosnącymi 

liczbami zakażeń w całej populacji konieczna była bardzo nagła zmiana 

pomyślnie realizowanej przez wiele miesięcy procedury „testów 

lizakowych”. Zmiana ta była nieunikniona w związku z określeniem 

priorytetów w analizie testów jako następstwem nowego federalnego 

rozporządzenia w sprawie testów oraz deficytów w laboratoriach 

analitycznych w niektórych regionach. W rezultacie jednak zmiana ta 

doprowadziła w wielu rodzinach do niepewności w przypadku 

pozytywnego wyniku zbiorczego testu PCR. To pismo chciałabym 

dzisiaj wykorzystać również do tego, aby przeprosić Państwa i Państwa 

Rodziny za bardzo nagłą komunikację podczas dopasowania procedury 

testowania i związane z tym trudności dla Państwa i Państwa Rodzin. 

 
Podjęliśmy starania, aby skończyć z niepewnościami związanymi z te-

stowaniem zbiorowym (w „puli”). Konkretnie oznacza to, że z końcem 

miesiąca lutego zmieniamy system testowania w szkołach podsta-

wowych i specjalnych. 
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Od poniedziałku, 28 lutego 2022, tylko uczniowie nieuodpornieni, to 

znaczy te dzieci, które ani zostały w pełni zaszczepione, ani nie są 

ozdrowieńcami, będą trzy razy w tygodniu wykonywały poza szkołą, 

a więc z reguły w domu, autotest antygenowy. 

 
Uczniowie nieuodpornieni otrzymają od szkoły autotesty antygenowe, 

które muszą wykonywać w domu samodzielnie, z Państwa pomocą, 

w poniedziałki, środy i piątki przed pójściem do szkoły. Testy można 

wykonywać już wieczorem poprzedniego dnia. 

 
Państwo jako rodzice zapewnią regularne i prawidłowe wykonywanie 

trzech testów w tygodniu na początku nowej procedury testowej i do 

dnia 28 lutego 2022 przekażą swoim dzieciom odpowiednie zaświad-

czenie dla szkoły. Alternatywnie można również nadal przedkładać 

zaświadczenie instytucji wykonującej test o negatywnym wyniku szyb-

kiego testu antygenowego (tzw. testu obywatelskiego). Również taki 

test obywatelski ważny jest 24 godziny. 

 
Gdyby u jakiegoś dziecka wystąpiło w szkole uzasadnione podejrzenie 

możliwego zakażenia koronawirusem (np. w wyniku wskazań na 

niewystarczające testowanie lub z powodu występujących objawów), 

szkoła może na początku zajęć przeprowadzić okazjonalny test przy 

użyciu autotestu antygenowego. 

 
Autotesty antygenowe będą udostępniane przez kraj i rozprowadzane 

przez szkoły do Państwa lub do Państwa dzieci. O dokładnym 

przebiegu zostaną Państwo poinformowani przez szkoły. 

 
Mam zaufanie do Państwa odpowiedzialności i zakładam, że będą 

Państwo posyłać do szkoły tylko dzieci z negatywnym wynikiem testu. 

 
Ponadto od poniedziałku, 28 lutego 2022 roku, uchyla się obowiązek 

testowania we wszystkich szkołach dla uczniów już uodpornionych. 

Państwa w pełni zaszczepione lub będące ozdrowieńcami dzieci mogą 

nadal dobrowolnie uczestniczyć w testach. Jest to decyzja czysto 

osobista. Również te testy otrzymają Państwo za pośrednictwem szkół. 

 
Jestem świadoma i ubolewam nad tym, że w przebiegu pandemii ciągle 

stawialiśmy Państwa jako rodziny i Państwa dzieci przed szczególnymi 

wyzwaniami. Zwłaszcza nasi młodzi ludzie musieli często rezygnować 

z tak wielu rzeczy, które należą do dorastania. Zapewniam Państwa, że 

niezmiennie będę dokładać wszelkich starań, aby utrzymywać obciąże-

nia dzieci na możliwie niskim poziomie, a jednocześnie umożliwić im tak 

ważne uczęszczanie do szkoły. 
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Dotyczy to również bezwzględnego obstawania przy zajęciach stacjo-

narnych, które aktualnie zabezpiecza również testowanie i noszenie 

maseczek. Coraz więcej pediatrów i psychologów dziecięcych doradza 

jednak powrót w szkołach do coraz większej normalności. Na podstawie 

dzisiejszego stanu zakładam, że dojdzie do dalszego poluzowania 

obostrzeń, jeśli rozwój sytuacji zakażeń nadal pozostanie w odwrocie. 

 
Apeluję do Państwa jako rodziców i opiekunów prawnych o zaszcze-

pienie się, jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobili. Proszę porozmawiać 

również ze swoim pediatrą o możliwości zaszczepienia Państwa dzieci. 

 
Dziękuję Państwu jako rodzicom i opiekunom prawnym za 

nadzwyczajne zaangażowanie w czasie tej pandemii. 

 
Z uprzejmymi 

pozdrowieniami 

 
 
 

 
Yvonne Gebauer 


