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___________________, în noiembrie 2020 

Stimați părinți, stimați tutori legali, 

pandemia Corona este pentru noi toți o provocare deosebită. Obiectivul nostru este de a 
menține funcțională activitatea școlară normală. Din păcate, pandemia cu COVID 19 nu face 
nicio pauză. Prin urmare, vă rugăm în continuare să ne ajutați pentru a opri cât se poate de 
mult răspândirea virusului. Una din modalități este de a nu trimite copiii la școală dacă 
prezintă simptome de boală și de a-i dota – începând cu vârsta de 6 ani împliniți – cu o 
mască de protecție facială corespunzătoare. 

Până acum, un copil cu simptome tipice de COVID 19 era considerat un caz de suspect. 
Conducerea școlii trebuia să informeze autoritățile sanitare care dădeau apoi în cele mai 
multe cazuri dispoziții de efectuare a unui test (PCR) Corona pentru al cărui recoltare și 
rezultat trebuia să se aștepte foarte mult. Acest lucru provoca adesea o mare neliniște în 
școală: părinții erau obligați să rămână acasă cu copilul și să aștepte testul, cadrele didactice 
erau izolate și nu puteau să predea chiar dacă copilul nu era pozitiv pentru coronavirus. 

Pentru această neliniște și pentru nesiguranța dacă un copil s-a îmbolnăvit sau nu cu 
COVID 19, există acum o soluție.  

• BMBWF va pune la dispoziția școlilor din Austria teste antigen rapide.  
• Acestea nu necesită niciun laborator pentru evaluarea lor. Rezultatul este disponibil 

după 15 până 30 de minute.  
• Aceste teste sunt o posibilitate foarte inovatoare și nepericuloasă de a clarifica 

simptomele care apar la eleve și elevi și la personalul școlii noastre. 
Prin această scrisoare doresc astfel să vă ofer ocazia de a beneficia de acest serviciu și de a 
vă exprima acordul pentru efectuarea testului antigen rapid la copilul dvs. Dacă copilul dvs. 
are vârsta de peste 14 ani, acesta își poate exprima singur acest acord. Participarea este 
desigur benevolă, nimeni nu este silit să efectueze acest test. De asemenea, vă vom contacta 
totdeauna, înainte de a testa copilul dvs., pentru a discuta cu dvs. situația individuală și 
pentru a clarifica dacă puteți veni la școală pentru testare la timp dacă doriți acest lucru. 
Există pentru dvs. și posibilitatea de a revoca acordul. Dacă nu doriți să vă dați acordul, 
conducerea școlii este obligată ca în cazul unor simptome suspecte să informeze autoritățile 
sanitare care vor decide cu privire la măsurile următoare. 

Utilizarea testelor rapide este o mare șansă pentru noi toți de a menține activitatea 
școlară cât mai funcțională. 

O rugăminte urgentă la final: Vă rugăm ca și în continuare să nu trimiteți copilul la școală 
dacă acesta prezintă simptome de boală.  
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Pentru alte informații aș dori să fac referire la anexa acestei scrisori și la informațiile oficiale 
ale Ministerului Federal al Educației, Științei și Cercetării: www.bmbwf.gv.at/antigentests.  

Vă mulțumim pentru colaborare, 

___________________________________  

http://www.bmbwf.gv.at/antigentests
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Ce se întâmplă în cazul unei suspiciuni? 

În cazul unei suspiciuni, este înștiințat totdeauna mai întâi tutorele legal. Direcțiunea are la 
dispoziție în acest caz datele de contact ale tutorelui legal („În caz de urgență va fi 
înștiințat.“) și va discuta cu acesta cum se va proceda în continuare. 

a) În cazul în care există o declarație de acord pentru testul antigen rapid, va fi înștiințată 
echipa mobilă. Tutorele legal se va deplasa la școală într-un interval de o oră și va 
aștepta pentru testare împreună cu copilul. Dacă s-a stabilit altfel, atunci copilul poate 
absolvi testarea și fără prezența tutorelui legal. Dacă tutorelui legal nu îi va fi posibil să 
fie la școală într-un interval de o oră, declarația de acord va putea fi revocată. 

b) În cazul în care nu există o declarație de acord, tutorele legal este rugat să ia copilul de la 
școală cât mai repede respectiv să trimită pe cineva care să ia copilul. Conform Legii 
epidemiei, conducerea școlii trebuie să înștiințeze autoritatea sanitară și să declanșeze 
lanțul procedural conform directivelor procesuale de igienă și prevenție COVID 19. 

c) În cazul în care nu există o declarație de acord, se poate stabili într-o convorbire 
telefonică între conducerea școlii și tutorele legal ca totuși să fie efectuată testarea. În 
acest caz, declarația de acord poate fi semnată și la fața locului. Tutorele legal trebuie 
atunci să ajungă la școală într-un interval de o oră. 

Cine îmi testează copilul? 

În landul nostru federal, vor sta la dispoziție începând cu ______________ echipe de testare 
mobile pentru efectuarea testelor rapide în cadrul școlilor. Acestea vor fi coordonate de 
către un dispecerat din cadrul inspectoratului școlar / de Crucea 
Roșie/___________________. Testările vor fi efectuate totdeauna de personalul medical 
calificat. Testarea se face printr-un exsudat nazofaringian care este efectuat prin faringe sau 
prin nas. Dacă este disponibil un medic școlar în locația școlii, va putea și acesta să efectueze 
testarea. 

Când va fi testat copilul meu? 

Dacă un cadru didactic va observa că copilul dvs. nu se simte bine și dacă din punctul de 
vedere al conducerii școlii simptomele ar putea fi în legătură cu o infecție cu COVID 19. La 
copiii sub 10 ani este vorba mai ales de febră peste 38°C. La copiii cu vârsta de peste 10 ani 
este vorba de simptome ca tuse, dureri de gât, dispnee sau pierderea bruscă a mirosului sau 
gustului, care pot fi acompaniate de febră. Noi ne vom orienta după recomandările 
Ministerului Sănătății.  
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Ce se întâmplă în momentul în care există rezultatul testării? 

În majoritatea cazurilor, rezultatul negativ al testării va putea calma situația rapid. Vă rugăm 
însă ca totuși să luați copilul de la școală dacă acesta nu se simte bine. Conducerea școlii va 
contacta autoritatea sanitară și va declanșa lanțul procedural conform directivelor 
procesuale de igienă și prevenție COVID 19 numai atunci când există un rezultat pozitiv al 
testării. 


