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Tárgy: Minden 10 évesnél idősebb diáknak az egyénileg elvégezhető szűrés során 
adható „Corona-Tesztjogosítvány”  
 
Tisztelt Szülők és Jogi képviselők!  
Kedves Diákok!  
 
Ha a közeljövőbe nézek, akkor optimista vagyok: az oltások folytatódnak, Ausztriában a 
fertőzöttek száma naponta csökken, a diákok hétfőn, 2021. 05. 17-én végre mehetnek a 
„saját” iskolájukba – és – mindannyian örülünk a Corona vírussal összefüggő, egyre több 
„lazításnak”.  
 
Természetesen a COVID-19 elleni óvintézkedések továbbra is részei a „lazításoknak”. Ez 
azt is jelenti, hogy az iskolákban 2021. május 17-től a rendszeres, egyénileg elvégezhető 
szűrés az iskolába járás központi feltétele marad – ez Önöknek új és lényeges előnyt 
jelent:  
 
Jövő héttől minden diák érvényes igazolást kap az egyénileg elvégzett szűrés 
negatív eredményéről. Ezt az a negatív szűréseredményről szóló igazolást 
felmutathatják pl. étteremben, fodrásznál,  illetve minden olyan helyen, ahol 10 
évesnél idősebb személyeket arra szólítják fel, hogy mutassanak fel negatív 
szűréseredményt igazoló okiratot. Ezen felül, ha a diákok étterembe mennek, 
javasoljuk, hogy diákigazolványt, ingyenes buszbérletet, vagy hasonló okiratot tartsanak 
maguknál.  
 
A jelenleg érvényes törvényi határozatok értelmében a 10 évnél fiatalabb diákoknak a 
jelenleg hatályos jogszabályok értelmében nem kell igazolniuk, hogy átestek a negatív 
szűrésen. A „Corona-Tesztjogosítvány” a diákok és családjaik számára a tanév végéig 
igazolja, hogy önkéntesen elvégezték a szűrést.  
 
Így működik a „Corona-Tesztjogosítvány”  
 
Jövő héten (05.17-től) minden diák leporellós „Corona-Tesztjogosítványt“ kap, melyen a 
„tanév végéig” hetente három alkalommal reggel korán (hétfőn, szerdán, pénteken) 
elvégzett szűrés szerepel, ezért minden egyes negatív szűrés esetén a diákok matricát 
kapnak az iskolától, amit beragaszthatnak az érintett héten. Mivel az iskolákban az 
általános „Tesztelésre” hétfőn, szerdán és pénteken az oktatás megkezdése előtt kerül sor, 
a „Corona-Teszt” elvégzésével minden egyes diák be kell, hogy mutassa az önálló teszt 
elvégzése utáni, negatív szűrési eredményt. A negatív szűrések érvényessége – az 
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összes egyéb tesztelő ponton, vagy gyógyszertárakban elvégzett szűrésekhez hasonlóan, 
a kiállítástól számított 48 óra.  
 
 
Hogy néz ki a „Corona-Tesztjogosítvány”?  
 
A www.bmbwf.gv.at/coronatestpass oldalon készíthetnek a jogosítványról egy „képet”, 
melyet a diákok a következő héten kézhez kapják.  
Engedjenek meg a jogosítvány „kinézetével” kapcsolatban még egy megjegyzést: 
Különösen a fiatalabb diákok „Corona-Tesztjogosítványán” szerepel egy bátor COVID-
nindzsa, azért, hogy a „Corona elleni harchoz” szükséges, nagyon fontos szűrésnek 
legyen egy játékos eleme is. Kérem az idősebb diákokat, hogy a „nindzsát” egy 
kacsintással fogadják. A „Corona-Tesztjogosítvánnyal” egyetemben mindenkinek előnyt 
jelent  
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