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Novi, občutljivejši test v samoizvedbi za dijake in dijakinje srednjih šol, nižje stopnje 
gimnazije (AHS) in politehniških šol 

Dragi starši in vzgojni upravičenci!  

Od januarja 2021 1,2 milijona dijakinj in dijakov ter zaposleni v šolstvu v Avstriji večkrat 
tedensko izvajajo antigenske teste v samoizvedbi. Ti testi so postali ne samo za šole, temveč 
za celotno avstrijsko prebivalstvo bistven ukrep v boju proti pandemiji. Z rednim testiranjem 
po celotni Avstriji je mogoče dosledno spremljati okužbe na šolah in – kar je posebej 
pomembno – ugotoviti zelo kužne osebe. Do današnjega dne smo na podlagi tega testiranja 
v avstrijskih šolah ugotovili več kot 6000 okužb z virusom, ki povzroča bolezen covid-19.  

S tem testiranjem v samoizvedbi smo vsi skupaj v začetku tega leta orali ledino. Danes, 
približno tri mesece po začetku testiranja, je to ravnanje postalo vsakdanje, nas ščiti in vašim 
otrokom kljub novim zaprtjem države omogoča, da vsaj občasno lahko obiskujejo šolo. 
Zahvaljujem se vam, vašim otrokom in pedagogom ter pedagoginjam, da vse to skupaj 
obvladajo!  

Novi, občutljivejši test v samoizvedbi za vašega otroka  

V tem dopisu vas želim obvestiti, da bomo dijakom in dijakinjam v srednjih šolah, nižjih 
gimnazijah (AHS) in politehniških šolah v prihodnje ponudili občutljivejši test Flowflex, ki ga 
je izdelalo podjetje ACON. Da je občutljivejši pomeni, da bo test s še večjo verjetnostjo kot 
do zdaj dokazal okužbo s koronavirusom. Pri starejših dijakih in dijakinjah ter pedagogih in 
pedagoginjah je ta test v uporabi že od začetka testiranja. Za mlajše dijake in dijakinje smo 
začeli z antigenskim testom, ki je nekoliko preprostejši v uporabi. Ker pa smo zdaj že dovolj 
vadili, se lahko ta občutljivejši test uporablja tudi za skupino otrok med 10. in 14. letom 
starosti. 
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Kako uporabiti novi test v samoizvedbi? 

Tudi za novi test boste našli preprosto navodilo in videoposnetek za obrazložitev uporabe na 
naslovu www.bmbwf.gv.at/selbsttest. Novi test se pri uporabi razlikuje od dozdajšnjega v 
tem, da se testna palčka po odvzemu brisa nosne sluznice vstavi v cev s pufersko raztopino, 
medtem ko se je palčka pri dozdajšnjem testu vstavila v kartico za testiranje. Potem ko 
palčko večkrat obrnete v cevki, jo zaprete in stresete. Potem je treba odpreti zamašek in 
nanesti štiri kapljice tekočine v poglobitev v testni kaseti. To pomeni, da ta test zahteva malo 
več spretnosti. Ker pa je vaš otrok v tem času že postal rutiner pri testiranju, bo tudi to višjo 
stopnjo prav gotovo odlično obvladal! 

Od kdaj naprej se bo vaš otrok v šoli testiral z novim testom? 

Šole so že prejele prvo dobavo testov za dijake in dijakinje. Sprva se bodo še uporabljali testi, 
ki jih imajo šole na zalogi. Šele potem bodo šole začele z uporabo novih testov. 

Vam in vaši družini želim še naprej veliko energije v tem težkem času. Stopimo skupaj tudi v 
šoli kot do zdaj. To krizo bomo lahko prestali samo skupaj! 

Vaš 

Heinz Faßmann 
Zvezni minister za izobraževanje, znanost in raziskovanje 

http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest

