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Wiedeń, dnia 9.1.2021 r. 

Regularne, bezpłatne szybkie auto-testy dla uczniów w 
Austrii – bmbwf.gv.at/selbsttest  

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

rozpoczęcie podawania szczepionek przeciwko koronawirusowi pozwala nam wszystkim na 
„złapanie oddechu”. Jednak ten wirus będzie nam towarzyszył jeszcze przez parę miesięcy. 
Wiem, że aktualnie oczekujecie przede wszystkim długoterminowej przewidywalności. 
Niestety, pomimo obowiązującego lockdownu, aktualny rozwój sytuacji infekcyjnej nie 
pozwala nam na planowanie na okres dłuższy niż jeden tydzień. Z dzisiejszego punktu widzenia 
jednak nadal zakładam, że od 18.1.2021 r. Wasze dzieci będą mogły wrócić do szkoły na 
normalne lekcje, ale nie mogę tego zagwarantować.  

Oczywiście po wznowieniu regularnej działalności szkół nadal będą obowiązywały 
wprowadzone już wcześniej zasady higieny. Jednakże dzięki zastosowaniu nowej, regularnej 
procedury testowej możemy przy Waszej pomocy dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo w 
szkole i dlatego kieruję do Was ten list.  

Łagodne auto-testy dla uczniów - wynik po 15 minutach 

Od momentu powrotu do normalnego trybu pracy szkół aż do początku ferii semestralnych 
udostępnimy wszystkim szkołom w Austrii około 5 milionów zestawów do auto-testowania dla 
uczniów. Ten test ma dwie zasadnicze zalety: patyczek z wacikiem (wymazówkę) wprowadza 
się tylko do przedniej części jamy nosowej i nie jest konieczne pobranie wymazu z gardła – 
dlatego każdy może samodzielnie w łatwy sposób wykonać taki test. Po 15 minutach pojawia 
się wynik, podobnie jak ma to miejsce przy testach ciążowych. Tak, jak inne szybkie testy, także 
i ten auto-test nadaje się szczególnie do wykrywania dużej ilości wirusów, a to z kolei oznacza, 
że szybko identyfikuje się osoby wysoko zakaźne. 

Uczniowie szkół podstawowych i szkół specjalnych otrzymają testy i instrukcje stosowania 
do domu, a wszyscy pozostali uczniowie będą robili te testy pod nadzorem w szkole. 

Jeśli Wasze dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej lub szkoły specjalnej, otrzymacie test i 
instrukcje w szkole. Dziecko może wtedy zrobić test w domu pod Waszym nadzorem. Wszyscy 
pozostali uczniowie będą robili te auto-testy pod nadzorem w szkole (nauczyciele, lekarze 
szkolni). 

Regularne testy co najmniej raz w tygodniu 

http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest
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W celu stworzenia długofalowej sieci bezpieczeństwa o szerokim zasięgu opartej na 
testowaniu, testy będą oczywiście przeprowadzane w regularnych odstępach czasu. 
Początkowo testy powinny być przeprowadzane raz w tygodniu, a docelowo dwa razy w 
tygodniu. 

Oświadczenie o zgodzie rodziców uczniów poniżej 14. roku życia na wykonanie auto-
testów w szkole 

Jeśli Wasze dziecko jest w wieku między 10. a 14. rokiem życia i ma testować się samodzielnie 
w szkole, wymagana jest w tym celu udokumentowana zgoda rodziców lub opiekunów. 
Odpowiedni formularz będzie można otrzymać w szkole lub pobrać go z naszej strony 
internetowej. Proszę podpisać formularz i przekazać szkole, do której uczęszcza dziecko.  

Jak działa ten test? Film instruktażowy znajduje się na stronie: bmbwf.gv.at/selbsttest 

Na stronie internetowej pod zakładką bmbwf.gv.at/selbsttest umieściliśmy krótki film wideo 
i prostą instrukcję, które ilustrują krok po kroku, jak wykonać test. Również na tej stronie 
dostępny jest do pobrania folder informacyjny o teście – także w różnych językach. 

Auto-testy są dobrowolne i bezpłatne 

Te auto-testy są bezpłatną ofertą skierowaną do Was i Waszych dzieci. W razie nieskorzystania 
z tej możliwości samodzielnego testowania nie będzie żadnych konsekwencji. Ale im więcej 
dzieci weźmie udział w tych regularnych testach, tym bezpieczniejsze będzie uczęszczanie do 
szkoły zarówno dla Waszego dziecka, jak i dla wszystkich innych. Kieruję do Was gorącą 
prośbę: Weźcie razem z dzieckiem udział w tej kampanii czy też zmobilizujcie dziecko do 
udziału! 

Łączę pozdrowienia, 

 

 

 

Heinz Faßmann  
Minister edukacji, nauki i badań naukowych 
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Übersetzung des deutschsprachigen Informationsfolders für 
Eltern/Erziehungsberechtigte mit dem Titel: „Antygenowe szybkie auto-testy 
dla uczniów“ 

Cover: 

Antygenowe szybkie auto-testy dla uczniów bmbwf.gv.at/selbsttest 

✓ patyczek z wacikiem wprowadzany nie głębiej niż 2 cm do nosa 
✓ test trwa krótko i jest bezbolesny 
✓ wynik pojawia się po 15 minutach 
✓ raz w tygodniu 
✓ dobrowolnie 
✓ bezpłatnie  

Inhalt: 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

wprawdzie w Austrii rozpoczęto już szczepienia przeciwko koronawirusowi, ale jeszcze przez 
parę miesięcy wirus będzie nam towarzyszył w szkolnej codzienności. Stosując regularnie 
nowe antygenowe szybkie testy do samodzielnego testowania możemy jednak w ogromnym 
stopniu zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Warunkiem powodzenia tej strategii jest 
liczny udział uczniów w testowaniu. Dlatego apelujemy: Zmobilizujcie dziecko do udziału w 
nowym, zasadniczo dobrowolnym, testowaniu się! Teraz liczy się jedno: WSPÓLNA walka 
przeciw wirusowi! 

W tym folderze podane są w skrócie najważniejsze informacje o szybkim teście 
antygenowym do samodzielnego testowania się, przeznaczone do wiadomości rodziców, 
opiekunów i dzieci. 

Ministerstwo edukacji, nauki i badań naukowych (BMBWF) 

Co to jest szybki antygenowy auto-test? 

Antygenowy auto-test pozwala – podobnie jak inne szybkie testy – na uzyskanie po zaledwie 
15 minutach informacji, czy przetestowana osoba w momencie testowania jest czy nie jest 
zakażona koronawirusem. 

Szybkie samodzielne testowanie się w łatwy sposób może w istotnym stopniu przyczynić się 
do opanowania pandemii. Nowością tego szybkiego testu jest możliwość samodzielnego 
przetestowania się. 

http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest
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Dlaczego osoba testująca się może samodzielnie przeprowadzić taki test? 

Antygenowy auto-test ma w porównaniu z innymi szybkimi testami zasadniczą zaletę 
polegającą na metodzie testowania: Patyczka z wacikiem (wymazówki) nie trzeba 
wprowadzać głęboko w górną jamę nosową, wystarczy tylko wprowadzić wymazówkę na 
głębokość 2 cm do każdej dziurki nosa. Ta prosta forma stosowania umożliwia 
przeprowadzenie testu przez każdego z nas. 

Gdzie moje dziecko może zrobić taki test? 

Jeżeli Wasze dziecko chodzi do szkoły podstawowej lub do szkoły specjalnej, otrzymacie 
bezpośrednio w szkole zestaw do testowania razem z instrukcją stosowania i możecie zrobić 
test w domu. 

Jeżeli Wasze dziecko uczęszcza do szkoły średniej typu Mittelschule, AHS-Unterstufe lub do 
szkoły średniej innego typu, może przetestować się samodzielnie w szkole, wykorzystując 
taki szybki test. 

Jak wykonuje się taki auto-test? 

Na stronie bmbwf.gv.at/selbsttest znajduje się film wideo pokazujący sposób stosowania 
oraz prosta instrukcja, jak wykonać test. 

Jak będzie wyglądało przeprowadzanie takich testów w szkole? 

W szkole testy mogą być przeprowadzanie dla uczniów danej klasy w sali lekcyjnej w ciągu 
około 45 minut. Podczas przeprowadzania testów sala będzie wietrzona. Uczniów można 
podzielić na dwie grupy A i B. Najpierw testują się uczniowie z grupy A, a uczniowie z grupy B 
mają nadal założone maski ochronne. Następnie testują się uczniowie z grupy B, a grupa A 
ma założone maski ochronne. Zasadniczo każda szkoła może we własnym zakresie 
zadecydować o tym, gdzie będą się odbywać te testy, np. można będzie też wykorzystać w 
tym celu salę gimnastyczną. Ważne jest, żeby zapewnić dobre wietrzenie sali, odstęp od 
osoby testowanej oraz – jak obecnie jest to praktykowane dla grupy wiekowej od 5. roku 
nauki w szkole – aby wszyscy uczniowie, którzy akurat nie testują się, mieli założone maski 
ochronne. 

Jak często przeprowadzany jest taki szybki auto-test? 

Na początku testy będą oferowane raz w tygodniu, długofalowo dwa razy w tygodniu. 

Pod jakimi warunkami Wasze dziecko może przeprowadzić samodzielnie taki szybki 
test w szkole?  

Dzieci poniżej 14. roku życia potrzebują w tym celu oświadczenie o zgodzie rodziców na 
samodzielne przetestowanie się w szkole. Rodzice uczniów szkoły typu Mittelschule albo 
AHS-Unterstufe dostaną formularz oświadczenia w szkole lub mogą ściągnąć je ze strony 
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internetowej: bmbwf.gv.at/selbsttest . Podpisane oświadczenie należy zabrać ze sobą do 
szkoły. 

Co zrobić, gdy wynik testu będzie dodatni? 

Jeżeli dziecko zrobiło test w domu, proszę zadzwonić pod numer 1450.  

Jeżeli dziecko zrobiło test w szkole i wynik jest dodatni, szkoła nawiąże kontakt z rodzicami. 

Szkoła poinformuje także zespół dyżurujący pod numerem 1450 oraz skontaktuje się z 
właściwymi organami sanitarnymi. 

Czy szybki test antygenowy jest dobrowolny i bezpłatny? 

Tak. Nie będzie także żadnych konsekwencji wobec rodziców lub dzieci, jeżeli nie 
skorzystacie z tej oferty samodzielnego testowania się. Ale im więcej dzieci regularnie będzie 
się testowało, tym bezpieczniejsza będzie nauka w szkole dla każdego dziecka. 

Telefony kontaktowe w razie dodatkowych pytań: 

bmbwf.gv.at/selbsttest  
Korona-Infolinia ministerstwa BMBWF: 
0800/21 65 95 
Telefoniczna obsługa zapytań obywatelskich w ministerstwie BMBWF: 
0800/20 56 76 

Wydawca i odpowiedzialny za treść: 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
Minoritenplatz 5, 1010 Wien 
Tel. +43 1 531 20-0 
Grafika: BMBWF 
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Wiedeń, styczeń 2021 r. 
bmbwf.gv.at 

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

