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Teste individuale noi, mai sensibile, pentru elevele și elevii din școlile generale, treapta 
inferioară a colegiilor și din școlile politehnice 

Stimați părinți, stimați tutori legali! 

Din luna ianuarie 2021, circa 1,2 milioane de eleve și elevi și personalul școlar din Austria 
efectuează de mai multe ori pe săptămână testele antigen individuale. Aceste testări au 
devenit nu numai pentru școli dar și pentru întreaga populație din Austria o măsură deosebit 
de importantă în lupta împotriva pandemiei. Prin efectuarea testelor în mod regulat și pe 
întregul teritoriu al țării, este posibilă observarea continuă a evoluției infectărilor în cadrul 
școlilor și – ceea ce este deosebit de important – „filtrarea” mai cu seamă a persoanelor 
foarte contagioase. Prin testările din cadrul școlilor, au putut fi depistate până la data 
actuală peste 6.000 de infectări în întreaga țară. 

Prin efectuarea autotestelor în cadrul școlilor la începutul anului, noi toți am pășit pe un 
teren nou. Astăzi, după circa trei luni de la începerea testărilor, acest teren nou a devenit o 
parte din viața cotidiană care ne protejează și care le permite copiilor dvs. – în ciuda noilor 
lockdown-uri – să participe la cursuri în școala „lor” măcar timp de câteva zile. Vă mulțumesc 
dvs., copiilor dvs. și cadrelor didactice pentru izbânda comună în fața acestor provocări! 

Un test nou, mai sensibil, pentru copilul dvs. 

Prin această scrisoare, doresc să vă comunic faptul că pe viitor vom pune la dispoziția 
elevelor și elevilor din școlile generale, treapta inferioară a colegiilor și din școlile politehnice 
un test mai sensibil, testul Flowflex al firmei ACON. „Mai sensibil“ înseamnă că acest test 
poate dovedi o îmbolnăvire cu Covid-19 cu o probabilitate și mai mare decât testul utilizat 
până la data actuală. În cazul claselor mai mari și la cadrele didactice, acest test este utilizat 
deja de la începutul testărilor. Pentru clasele mai mici, am început cu un test antigen care 
era puțin mai simplu de utilizat. Deoarece acum există suficient „exercițiu“, putem trece la 
acest test mai sensibil și în cazul grupelor de vârstă între 10 și 14 ani. 



Neue, sensitivere Selbsttests für Schüler/innen der Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Polytechnischen 
Schulen - Rumänisch 

2 
 

Cum se efectuează noul test individual? 

Și pentru noul test veți găsi o instrucțiune de utilizare simplă și un video explicativ propriu la 
adresa www.bmbwf.gv.at/selbsttest . Noul test se deosebește față de cel vechi în ceea ce 
privește modul de utilizare, în sensul că la acesta, după ce s-a efectuat exsudatul faringian 
obișnuit, tamponul de recoltare este introdus într-un tub cu soluție tampon, în timp ce la 
testul anterior, tija era împinsă în cardul de testare. După ce tamponul a fost rotit de mai 
multe ori în tub, tubul este închis și scuturat. Apoi se deschide clapa de închidere și se picură 
în adâncitura din caseta de testare patru picături din soluție. Acest lucru înseamnă practic că 
noul test necesită mai multă dexteritate. Copilul dvs., fiind însă între timp un „profesionist în 
testare“, va reuși să treacă cu brio această „fază extinsă“! 

Când se va testa copilul dvs. la școală cu noul test? 

Școlile au primit deja o primă livrare cu testele pentru eleve și elevi. Mai întâi însă, vor fi 
utilizate testele care mai sunt disponibile în cadrul școlii. După aceea, școala dvs. va începe 
cu noile teste. 

Vă urez dvs. și familiei dvs. în continuare multă putere în aceste timpuri dificile! Fiți uniți și în 
cadrul școlii ca și până acum! Putem rezista în această criză numai împreună! 

Al dvs. 

Heinz Faßmann 
Ministrul federal al învățământului, științei și cercetării 

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

