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Lënda: ”Libreza e testimit - Korona“ për testet që bëhen vetë nëpër shkolla si “autorizim 
hyrjeje“ për të gjithë nxënësit dhe nxënëset prej moshës 10 vjeç e lart  
 
 
Të dashur prindër dhe persona me të drejtë kujdestarie!  
Të dashur nxënës dhe nxënëse!  
 
Një vështrim në të ardhmen e afërt më bën optimist: vaksinimet po përparojnë, numri i 
infeksioneve në Austri po bie çdo ditë, nga e hëna, 17. 5. 2021, të gjithë nxënësit dhe nxënëset 
më në fund mund të ndjekin përsëri shkollën "e tyre" çdo ditë - të gjithë jemi të lumtur për 
rritjen e vazhdueshme të "zbutjeve" në kuadrin e Koronës. 
 
Te këto “zbutje“ bëjnë pjesë padyshim, ashtu si më parë, edhe masa të rëndësishme për 
mbrojtjen nga Kovidi-19. Kjo do të thotë që vetëtestimet e rregullta nëpër shkolla do të mbeten 
edhe pas datës 17 maj kushti kryesor për të ndjekur shkollën – me një përparësi të re dhe 
shumë të rëndësishme për ju:  
 
Duke filluar prej javës së ardhshme të gjithë nxënësit dhe nxënëset do të marrin një dëshmi 
mbi rezultatin e çdo testimi të tyre negativ. Kjo dëshmi vlen për t’u paraqitur për shembull në 
restorant ose te berberi, respektivisht në të gjitha ato vende, ku kërkohet paraqitja e një 
rezultati negativ të testit prej personave nga mosha 10 vjeç e lart. Veç kësaj, rekomandohet për 
ta patur me vete gjatë qëndrimit në një restorant edhe një kartë identiteti prej nxënësi, një 
biletë udhëtimi falas ose diçka të ngjashme.  
 
Sipas rregullave ligjore aktuale nxënësit dhe nxënëset nën 10 vjeç nuk duhet të paraqitin ndonjë 
dëshmi për një test negativ. Për ata dhe familjet e tyre  “Librezë testimi - Korona“ vlen si 
dokumentim për testime vullnetare deri në fund të vitit shkollor. 
 
“Librezë testimi - Korona“ funksionon kështu 
 
Javën e ardhshme (nga data 17 maj) çdo nxënës apo nxënëse do të marrë në shkollë një "Korona 
– Librezë testimi" në formën e një fletëpalosjeje, e cila mbulon secilën javë derisa "shkolla të 
mbyllet" me tre vetëtestime (të hënën, të mërkurën dhe të premten). Për çdo vetëtestim me një 
rezultat negativ, nxënësit marrin një sticker (pullë të vogël) nga shkolla e tyre dhe e ngjisin atë 
brenda javës në fjalë. Meqenëse "ditët e testimit" në shkolla janë të hënën, të mërkurën dhe të 
premten në mëngjes para fillimit të mësimit, çdo nxënës apo nxënëse, pas kryerjes së rregullt të 
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vetëtestimeve, duhet të tregojë në mënyrë të vazhdueshme nga e hëna deri të dielën në 
mëngjes me anë të "Korona – Librezë testimi" një dëshmi të vlefshme mbi rezultatet negative 
gjatë testimit. Periudha e vlefshmërisë së çdo rezultati negativ është - ashtu si në rastin e 
testeve të tjerë antigjen në korsitë e testimit ose farmacitë - 48 orë nga koha e kryerjes. 
Çfarë pamje ka "Korona – Librezë testimi"? 
 
Te  www.bmbwf.gv.at/coronatestpass mund të krijoni një ide rreth librezës që nxënësit dhe 
nxënëset do të mbajnë në duar javën e ardhshme. 
Më lejoni të bëj edhe një vërejtje rreth "pamjes" së saj: " Librezë testimi – Korona" u pajis me një 
Ninja COVID trim, veçanërisht për nxënësit më të vegjël, që t'u japë testimeve kaq të 
rëndësishme "në luftën kundër Koronës" edhe karakterin e një loje. Unë ju lutem nxënësve dhe 
nxënëseve më të rritura që ta shohin këtë "Ninja" duke i shkelur syrin. Në kombinim me "Librezë 
testimi - Korona", ai ka shumë përparësi për të gjithë. 
 
Me urimet më të të mira,  
I juaji 
 

 

Heinz Faßmann  
Ministër Federal pë Arsimin, Shkencën dhe Kërkimin shkencor 


