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Subiect: „Corona-Testpass“ pentru testele individuale din școli ca „permis de intrare“ pentru 
toți elevii începând cu vârsta de 10 ani 

Stimați părinți, stimați tutori legali! 
Dragi eleve, dragi elevi!  
O privire în viitorul apropiat mă determină să fiu optimist: vaccinările continuă, numărul 
infectărilor din Austria scade zilnic, începând de luni, 17.05.2021, toți elevii pot să meargă în 
sfârșit din nou la școala „lor“– și – cu toții ne bucurăm de creșterea continuă a „relaxărilor“ în 
contextul corona. 
Aceste „relaxări“ cuprind desigur în continuare și măsuri importante de protecție împotriva 
COVID-19, ceea ce înseamnă și că testările individuale regulate din cadrul școlilor vor rămâne 
condiția centrală pentru participarea la cursuri și după 17 mai – cu un avantaj nou, important 
pentru dvs.: 

Toți elevii vor primi începând cu săptămâna viitoare o dovadă valabilă cu privire la rezultatul 
negativ al testului lor. Această dovadă servește pentru prezentarea de ex. la restaurant și la 
coafor respectiv în toate locurile unde se cere persoanelor începând cu vârsta de 10 ani 
prezentarea unui rezultat negativ. Suplimentar, este recomandată și purtarea la restaurant a 
unei legitimații de elev, a unui permis de liberă circulație sau a unei legitimații asemănătoare.  
Conform reglementărilor legale valabile la momentul actual, elevii cu vârsta sub 10 ani nu sunt 
obligați să prezinte niciun fel de dovadă a unei testări negative. Pentru ei și familiile lor, 
pașaportul de testare „Corona-Testpass“ servește până la sfârșitul anului școlar ca documentație 
voluntară. 
Așa funcționează „Corona-Testpass“ 

În cursul săptămânii viitoare (începând cu 17.5.), fiecare elevă/fiecare elev primește la școală un 
„Corona-Testpass“ sub forma unui leporello în care sunt menționate săptămânile până la 
„terminarea școlii“ cu câte trei teste individuale pe săptămână (luni, miercuri, vineri). Pentru 
fiecare test individual cu rezultat negativ efectuat, elevii primesc din partea școlii lor câte un 
autocolant și îl lipesc în săptămâna respectivă. „Orele de testare“ generale din școli fiind luni, 
miercuri și vineri dimineața înainte de începerea programului școlar, fiecare elevă/fiecare elev va 
putea prezenta cu pașaportul de testare „Corona-Testpass“, în mod continuu, de luni până 
duminică dimineața, o dovadă valabilă a unui rezultat negativ, dacă testele individuale sunt 
efectuate cu regularitate. Perioada de valabilitate a unui rezultat individual negativ este – ca și 
în cazul altor teste antigen din cadrul fluxurilor de vaccinare sau din farmacii – de 48 de ore din 
momentul eliberării acestora.  

Eltern-Schüler/innenbrief des Herrn Bundesministers zur Verwendung des Corona-Testpasses: Rumänisch



Cum arată „Corona-Testpass“? 

Pe site-ul www.bmbwf.gv.at/coronatestpass puteți să vă faceți o „imagine “ a pașaportului pe 
care elevele și elevii îl vor ține în mână săptămâna viitoare.  
Permiteți-mi încă o observație cu privire la „aspectul“ acestuia: pașaportul „Corona-Testpass“ a 
fost dotat mai ales pentru elevele și elevii mai mici cu un ninja COVID curajos pentru a da o notă 
de joacă testărilor care sunt atât de importante „în lupta împotriva Corona”. Rog elevele și elevii 
mai mari să privească războinicul „Ninja“ cu umor. În combinația cu „Corona-Testpass“, acesta va 
aduce tuturor multe avantaje.  
Cu salutări cordiale, 
Al dvs.  

Heinz Faßmann  
Ministru federal al educației, științei și cercetării




