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Szövetségi művelődési, tudományos 
és kutatási minisztérium 

Kelt Wien, 2021. 01. 09. napján  

Tanulók rendszeres, ingyenes egyénileg elvégezhető szűrése 
Ausztriában - bmbwf.gv.at/selbsttest 

Kedves Szülők és Jogi képviselők! 

Az a tény, hogy Ausztriában már elkezdték az Corona-vírus elleni oltást, mindannyi-unk számára 
megkönnyebbülést jelent. Ugyanakkor azonban még jó néhány „vírusos” hónap van előttünk. Jól 
tudom, hogy Önök ezekben a napokban hosszú távra szóló tervezhetőséget várnak tőlünk. A 
fertőzések száma azonban sajnálatos módon a teljes kijárási tilalom ellenére nem úgy alakult, 
hogy több, mint egy hetes tervezést megengedne. Jelen pillanatban változatlanul abból kell 
kiindulnom, hogy gyermekük számára az iskolai tanítás, a gyerekek személyes megjelenésével, 
2021. január 18-án megkezdődik, - ezt azonban garantálni nem tudom. 

Az elkövetkező iskolai tanítást természetesen továbbra is az eddigi higiéniai intéz-kedések fogják 
követni. Azonban új, rendszeres szűréssel megvan a lehetőségünk arra, hogy az iskolák 
biztonságát az Önök támogatásával még inkább fokozhassuk. 

Ennek érdekében fordulok a jelen írásommal Önökhöz.  

A tanulók kíméletes egyénileg elvégezhető szűrése – 15 perces eredménnyel 

Az iskolanyitástól a félévi szünidőig minden osztrák iskolában 5 millió egyénileg elvégezhető 
szűrése áll a tanulók rendelkezésére. A szűrésnek két központi előnye van: a pálcikát mindössze 
az orr első részébe kell bevinni és nincs szüksége a garatból váladékvételre, ennek köszönhetően 
ezt a szűrést mindenki szövődmény-mentesen önmaga is elvégezheti. 15 perc után az eredmény, 
hasonlóan, mint a terhesség vizsgálatánál, láthatóvá válik. Mind egyéb gyorsszűrés az egyénileg 
elvé-gezhető szűrés különösen alkalmas arra, hogy nagy mennyiségű vírust kimutasson. Ez megint 
azt jelenti, hogy azok a személyek, akik veszélyesen ragályosak, gyorsan felismerhetők. 

Az elemi iskola és a gyógypedagógiai iskolák tanulói a szűréshez szükséges felszerelést és a 
használati utasítást haza vihetik, hogy otthon végezzék el a szűrést, míg a többi tanuló pedig a 
szűrést az iskola felügyelete mellett végzi. 

Amennyiben az Önök gyermek elemi iskola vagy gyógypedagógiai iskola tanulója, akkor Önök 
megkapják gyermekük iskolájában a szűréshez szükséges felszerelést és a használati utasítást. Így 
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gyermekük az Önök felügyelete mellett otthon végezheti el a szűrést. Az összes többi tanuló a 
szűrést az iskolában, felügyelet mellett (a pe-dagósgusok, iskolai orvosok felügyelete mellett) 
fogják végezni. 

Legkevesebb heti egyszer végzendő, rendszeres szűrés 

Annak érdekében, hogy a szűrésekkel hosszútávú és kiterjedt biztonsági hálózatot építhessünk 
fel, a szűréseket természetesen rendszeres időközönként fogjuk végez-ni. Kezdetben hetente 
egyszer, azonban szándékunkban áll a heti kétszeres szűrés.   

A szülők hozzájárulása a 14 év alatti gyermekek az iskolában folytatandó szűré-séhez 

Ha gyermekük 10 és 14 év közötti korra tehető és az iskolában kellene őt a szűrés-nek alávetni, 
úgy ehhez az Önök írásbeli hozzájárulása szükségeltetik. A hozzájá-rulási nyilatkozatot Önök vagy 
az iskolában kapják meg, vagy letölthető a WEB-oldalunkról. Kérjük, hogy ezt aláírva továbbítsák 
gyermekük iskolájának. 

Hogy működik a szűrés ? A használati utasítás a bmwf.gv.at/selbsttest c. videón látható.  

A bmbwf.gv.at/selbsttest cím alatt WEB-oldalunkon rövid videófelvételt és egyszerű használati 
utasítást találnak, ami a kivitelezést lépésről-lépésre bemutatja. Ugyan-csak ezen az oldalon a 
szűrés letöltését illető kérdések megválaszolására, méghoz-zá több nyelven, információs brosúra 
található. 

Az egyénileg elvégezhető szűrés önkéntes és költségmentes 

A egyénileg elvégezhető szűrés költségmentes ajánlat Önök és gyermekük számára. Nem kell 
tartani semmilyen következményektől, ha Önök nem élnek ezzel a ajánlat-tal. De mennél inkább 
részt vesz gyermekük ezen a rendszeres szűrésen, annál biz-tonságosságossá válhat gyermeke – 
és a többi gyerek -  az iskolában töltött ideje. Ezért kérném Önöket, vegyenek részt gyermekükkel 
a szűréseken, ill. motiválják őt a részvételre ! 

Az Önök 

 

 

 

Szövetségi művelődési, tudományos és kutatási minisztere 

Heinz Faßmann  
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Szövetségi művelődési, tudományos és kutatási minisztérium 

(Cover) 

Egyénileg elvégezhető, antigén-szűrés tanulóknak bmbwf.gv.at/selbsttest 

A pálcikát csak 2 centiméter mélyen dugjuk az orrunkba  

✓ rövid és fájdalommentes   
✓ 15 percen belüli eredmény  
✓ hetente egyszeri alkalmazással  
✓ önkéntes  
✓ ingyenes  

(Inhalt): 

Igen tisztelt Szülők, igen tisztelt Törvénys képviselők !  

Ausztriában ugyan már elindult a Covid elleni oltás, a vírus azonban még néhány hónapig 
kísérteni fog az iskolai oktatásban.  Az új, iskolában egyénileg elvégezhető rendszeres, antigén 
szűréssel  ismételten és nagy mértékben növelhetjük az iskolák-ban a biztonságot. Ennek 
előfeltétele, hogy a tanulók minél nagyobb számban ve-gyenek részt a szűrésen. Ezért: kérjük, 
ösztönözzék a gyermekükét arra, hogy ve-gyen részt az új, alapvetően önkéntes és egyénileg 
elvégezhető szűrésen! Hiszen a legfontosabb az, hogy: KÖZÖSEN küzdjük le a vírust!  

A jelen brossúra egy pillanat alatt tájékoztatja Önöket és gyermeküket arról, hogy mit kell tudniuk 
az antigén, egyénileg elvégezhető szűrésről.  

Szövetségi művelődési, tudományos és kutatási minisztérium  

(BMBWF) 

Mi ez az antigén szűrés?  

Az egyénileg elvégezhető, antigén szűrés, a többi gyorsszűréshez hasonlóan, mind-össze 15 
percen belül tájékoztatást ad arról, hogy a vizsgált személy a tesztelés ideje alatt Covid-fertőzött 
volt-e.  

A szűrés a gyorsasága és az iskolai körülmények közötti, egyszerű elvégezhetősége miatt nagyban 
hozzájárul a pandémia megfékezéséhez. A szűrés újszerűsége abban rejlik, hogy a szűrést a 
vizsgálandó személy saját maga végezheti el. 

Miért végezheti el a vizsgálandó személy saját maga a szűrést?  

Az antigén szűrés lényeges előnye más gyors szűréssel szemben az elvégzésében rejlik: a pálcikát 
már nem kell mélyen az orrüreg felső részébe helyezni, hanem mind-két orrlyukba csupán csak 2 
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centiméter mélyre dugni. Evvel az egyszerű alkalmazás-sal egy laikus számára is elvégezhető a 
szűrés.  

Hol végezheti el a gyermekem ezt a szűrést ?  

Amennyiben a gyermekük elemi iskolás, vagy gyógypedagógiai iskolába jár, akkor az iskolában 
kapja meg a szűrési csomagot és a használati útmutatót, és otthon végez-heti el a szűrést. 
Amennyiben a gyermeke középiskolás, technikumot, vagy egyéb közép-, vagy felsőfokú 
intézményt látogat, akkor saját maga is elvégezheti az isko-lában szűrést.   

Miképpen foganatosítható az egyénileg elvégezhető szűrés?  

A bmbwf.gv.at/selbsttest linken az elvégzést bemutató videót, valamint egy egyszerű használati 
utasítást találnak.  

Hogy történik a szűrés az iskolában?  

Az iskolában a gyerekek a szűrést osztályszinten, az osztályteremben, körülbelül 45 perc alatt 
végezhetik el. A szűrés során az osztályteremben szellőztetni kell. A tanu-lókat A és B csoportra 
oszthatjuk. Először az A csoport végzi el a szűrést, a B cso-port pedig az orrot és szájat eltakaró 
maszkot viseli, aztán a B csoport végzi el a szű-rést és az A csoport viseli az orrot és szájat eltakaró 
maszkot. Alapvetően az iskolák önállóan dönthetik el, hogy hol akarják a szűrést elvégezni – így 
pl. egy tornaterem is megfelel. Az a fontos, hogy a termet szellőztessük és a vizsgálandó 
személyek közti távolság biztosított legyen, és – mint ahogy ez a második osztálytól felfelé 
jelenleg már megszokott – mindenki, aki nem végzi saját magán a szűrést, orrot és szájat eltakaró 
maszkot viseljen.  

Milyen gyakran kerül sor az egyénileg elvégezhető szűrésre ?  

A szűrés elvégzésének lehetőségét hetente egyszer, hosszabb távon hetente kétszer kínáljuk fel.  

Milyen feltételek mellett végezheti el az Önök gyermeke saját magán az egyénileg 
elvégezhető szűrést az iskolában?  

A 14 évnél fiatalabb gyermekek esetében a szülők beleegyező nyilatkozatára van szükség ahhoz, 
hogy a gyermekük az iskolában saját maga elvégezhesse a szűrést. Középiskolás és a felsőoktatási 
intézményt látogató tanulók szülei a hozzájáruló nyilatkozatot vagy az iskolákban kapják meg, 
vagy a következő linken tölthetik le:  

 bmbwf.gv.at/selbsttest.  Kérjük, hozzák be az aláírt nyilatkozatot az iskolába. 

Mi történik akkor, ha a szűrés eredménye pozitív?  

Amennyiben a gyermekük a szűrést otthon végezte el, akkor hívják a következő számot: 1450. 

Amennyiben a gyermeküknek a szűréseredménye az iskolában pozitív lenne, úgy az iskola veszi 
fel Önökkel a kapcsolatot. Az iskola tájékoztatja az 1450-et és helyi egészségügyi hatóságot.  
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Önkéntes és ingyenes a szűrés ?  

Igen. Amennyiben nem fogadják el a tesztajánlatot, úgy ennek sem Önökre, sem a gyermekükre 
nézve nincsenek következményei.  Viszont minél több gyermek vesz rendszeresen részt a 
szűrésen, annál biztonságosabbak lesznek minden tanuló számára az iskolai hétköznapok. 

Vannak kérdései ?  

bmbwf.gv.at/selbsttest   
(BMBWF) Corona-Hotline: 0043/ 800/21 65 95  
A Szövetségi művelődési, tudományos és kutatási minisztérium 
(BMBWF) ügyfélszolgálata: 0043/800/20 56 76 
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