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Teste të reja dhe më të ndjeshme, që mund të bëhen vetë, për nxënësit dhe nxënëset e 
shkollave të mesme, ciklin e ulët të gjimnazit dhe shkollat politeknike 

Të dashur prindër dhe persona me të drejtë kujdestarie! 

Prej janarit 2021 rreth 1,2 milionë nxënës dhe nxënëse në Austri , bashkë me personelin 
shkollor, u nënshtrohen disa herë në javë testeve antigen që i bëjnë vetë. Këto testime janë 
kthyer jo vetëm për shkollat, por për të gjithë popullsinë austriake në një mjet thelbësor në 
luftën kundër pandemisë. Nëpërmjet kryerjes së rregullt dhe pa përjashtim të testeve, është 
e mundur që të vrojtohet në mënyrë të vazhdueshme përhapja e infeksionit në shkolla dhe – 
çka është tepër e rëndësishme – para së gjithash të ”filtrohen“ personat me rrezikshmëri të 
lartë infektimi. Deri më sot, me anë të testimeve u bë e mundur të dëshmoheshin në 
shkollat austriake më shumë se 6.000 infektime me covid-19.  

Me këto lloj testimesh, të cilat mund të bëhen vetë nëpër shkolla, hymë të gjithë bashkë në 
fillim të këtij viti në një rrugë të panjohur.  Sot, gati tre muaj pas fillimit të testimeve, kjo 
rrugë e re është bërë diçka e zakonshme për ne, që na mbron – dhe – që iu bën të mundur 
fëmijëve tuaj, megjithë mbylljet e kohëve të fundit, të paktën ta vizitojnë shkollën ”e tyre“ 
disa ditë në javë. Ju falenderoj ju, fëmijët tuaj dhe pedagogët e pedagëget që e drejtojnë së 
bashkë këtë proces!  

Test vetëbërës i ri dhe më i ndjeshëm për fëmijët tuaj 

Me këtë letër dua t’ju njoftoj se në të ardhmen ne do t’ju vënë në dispozicion nxënësve dhe 
nxënëseve në shkollat e mesme, në ciklin e ulët të gjimnazit dhe në shkollat politeknike një 
test më të ndjeshëm, të quajtur Flowflex nga firma ACON. “Më i ndjeshëm“ do të thotë që ky 
test mund ta zbulojë sëmundjen e covid-19 me një probabilitet edhe më të lartë sesa testi i 
përdorur deri tani. Ky test është përdorur që prej fillimit te nxënësit dhe nxënëset me të 
rritura dhe te pedagogët e pedagoget. Për nxënësit e nxënëset më të vogla filluam me një 
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test antigen që ishte paksa më i thjeshtë në përdorim.  Meqenëse tani ata janë “ushtruar“ 
mjaft, mund të kalojmë te ky test më i ndjeshëm edhe me grupmoshën nga10-14 vjeç.  

Si kryhet testi i ri vetëbërës? 

Edhe për testin e ri mund të gjeni një udhëzues të thjeshtë, si edhe një video sqaruese të 
veçantë për mënyrën se si kryhet ai te www.bmbwf.gv.at/selbsttest. Testi i ri dallohet në 
përdorim nga ai që është përdorur deri tani. Te testi i ri shkopi testues, pas marrjes së 
zakonshme të materialit në hundë, futet në një epruvetë (tub të vogël) me tretësirë, ndërsa 
në testin e dritanishëm shkopi futet në kartën e testit. Pasi që shkopi rrotullohet disa herë në 
evrupetë, ajo mbyllet dhe tundet. Më pas i hiqet tapa dhe hidhen katër pikëza nga tretësira 
në gropëzën e kasetës së testit. Kjo do të thotë në praktikë që testi i ri kërkon pak më shumë 
shkathtësi. Por, duke qenë se fëmija juaj është bërë ndërkohë një “profesionist për testime“, 
ai do ta kryejë këtë “hap të mëtejshëm“ me mjeshtëri! 

Kur do të fillojë në shkollë testimi i fëmijës suaj me testin e ri? 

Sasia e parë me teste për nxënësit e nxënëset është dërguar tashmë nëpër shkolla. Porse 
fillimisht ato do të vazhdojnë të përdorin testet që ende kanë. Pas kësaj, shkollat do të 
fillojnë me testet e reja.  

Ju uroj juve dhe familjeve tuaja edhe në të ardhmen shumë forcë në këtë kohë të vështirë! 
Qëndroni të bashkuar si deri tani edhe në shkollë! Këtë krizë do ta kalojmë vetëm së bashku!   

I juaji 

Heinz Faßmann 
Ministër Federal për Arsimin, Shkencën dhe Kërkimin shkencor 

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

